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FORTEGNELSE
PAA

DE KAARTER OG LANDTONINGER, SOM HORE
TIL DENNE BERETNING.

Plade A - VOXENDE KAART over endeel af den WESTLIGE KYST

af IISLAND fra FUGLE-SKIÆRENE til STIKKELSHOLM
i BREDE-BUGTEN. (•)

LANDTONING af WEST- eller SNEE-FIELDS-JOKELEN paa Pag. 7.

LANDTONING af famme under en anden Fraftand paa Pag. 16"

B.

C
D
E
F
G

KAART over THORSHAVN med en Landtoning mod Pag, 17.

BOESANDS-HAVN

KIEBLEVIIG

WASLOSEVIIG

STROMSVIIG

HAVNEFIORD

mod Pag. 1 8*

mod Pag. 19.

mod Pag. 20.

mod Pag, ai.

mod Pag. 24.

Flade

(*) De Kflorter fom her ere betegnede med * ere for ftorc til at indbindes , og

f(>jge deifor lofe med Væikeu



Plade H - SPECIEL-KAART fra KIARLARNÆS til MOLS-HOFDE
indbefattende KOTLE-FIORD, HOLMENS-HAVN og SKIÆ-

RIA-FIORD med flere, og en Landtoning. (*)

I - KAART over HVAL-, BORGER- og STRAUNS FIORDENE
med 2de Landtoninger paa. (*)

Fortoning af Indlobet til STRAUNSFIORDS-HAVN - paa Pag. 36.

K. . KAART over STAPPENS- og BUDENSTADS-REHDE med

Landtoning - - - - mod Pag. 38.

L - Indfeilingen til GRONNE-FIORD , KOLGRAVER-
FIORD, CUMBERVOOG og STIKKELS-HOLM, beliggende

i BREDE-BUGTEN. (•)

M - LANDTONINGER af den WESTLIGE KYST af IIS-

LAND ------ mod Pag. 50.

Udkaft af GRINDEVIIGS-HAVN for Indfellings- og Fortonings-Mær-

kerne

N - LANDTONINGER af den SYDLIGE KYST af IIS-

LAND mod Pag. 60.

O WESTLIGE og NORD.
WESTLIGE af Dito - - - - mod Pag. 72.

FOR.
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For er indring.

Ved en hoiftprifelig Foranftaltning af Directionen for den Kongelige

lislandjke Handel ^ blev der i Aaret 1776 begyndt paa en fuld-

ftændig Opmaaling af den lislandjke Kyft og de der befindende Hav-

ne, fom (kulde tjene til at forfærdige gode og paalidelige Soe-Kaarter

derover.

Til denne Forretning blev udnævnt en erfaren Skipper, fom ftod

i Handelens Tienefte, navnlig H. E. Minory og til den Ende fik han en

liden Brigantin at fore, fom aarligen betimelig om Foraaret blev cxpc-

deret med Ladning til lisland. Efterat denne var udlofiet, forblev han

hele Sommeren, faalænge Aarets Tid tillod difle Forretninger, at gjore

Opmaalinger der paa Kyften. Han begyndte faaledes omtrent mod Slut-

ningen af Mai, og ophorte med Arbeidet, for at gaae Hiem til Kioben"

havn i i de forfte Dage af September Maaned. Dette herlige Foretagende

blev kun i tvende Aar fortfat, ved den ulykkelige Hændelfe, fom ind-

t»af det tredie, nemlig i778> da bemeldte Skipper •jKiwor druknede paa

A Havne'-



Havne-Fjord den 17de Mai. Da Munden, fonr Ikwldc iværkfætte Tin-

gene, faaledcs var borte, forandredes cg Skibets Beftcmmelfer ifteden

for at gane til Opmaalingerj, indtog det Retour-Ladning, og gik ul Kid-

benhavn. Fra den Tid har der inrcr videre været foretager til denne

Henfigr. Hans Kongelige Majeftæt har nu feneft i Placat, angaaende

den lislandfke Handels Frigivelfe af i8de Auguft 1786 allernaadigft lovet

Igientagelfe af denne nyttige Opmaaling,

Lykkeligviis havde Minor Indleveret til Directionen for åen Kon^

gelige Handel de tvende foregaaende Aars Arbeidc. Efterår i Slutningen

af Aaret 1784 det Kongelige Sde-Kaarte- Arkiv blev oprettet, og dets-

Beftyrelfc mig allernaadigit 'betroet, anmodede jeg Directionen for den

Kongelige Hafidel om Meddelelfe af de Tegninger og Kaarter, fom be-

meldte Minor havde efterladt, for at anvende d'em til den hcnfigtedc

Nytte, at lade dem ftikke og i Tiden udgive. Jeg begyndte da vel

ftrax paaArbeidet, og foretog forft de fpecielle Havne-Kaart, fom dem,

der formodentlig mindft kunde være at forbedre ved, men fogde imid-

lertid om noicre Efterretninger af Obfervationer, ifær for Breder og.

Længder, fom kunde erholdes til at anvende dem paa det Generale Kaart

over Kyft'en. Denne Opfættelfe blev ikke heller uden Nytte, thi da jeg

ftrax i Begyndelfen af Aaret 1786 bekom allernaadigft Befaling til en Ex-

pedition-, paa hvilken jeg juft fkulde komme til den Deel af den Jisland-

Jhe Kyjl> og til een eller flere af de Havne, fom af Minor vare op-

maalte, ftandfede jeg det begyndte Arbeide med Kaarternes Stikning,

for, ifald jeg paa denne Reife fkulde erholde noget meer oplyfende,

kunde d&t endnu være Tid at anvende det. Hvad jeg i den Fald har

udretter, ikal i det folgende blive viifl.

r

Den brave Minor Har virkelig arbeidet med megen Flid, men

hans medhavende Tegner har kun været maadelig. Hans efterladte

Kaarter vare derover meget grovt tegnedej deels denne Aarfag^ fom og,

ajt bringe dfem i en faadan Format, fcvorved de kunde komme i en



vis Orden til at famles, har fordret endeel Tid til deres gnnfke Omarbeid-

ning, i hvilken jeg dog med den fiorfte Scrupel har fulgt Originalernes

ContouTj og ei heller drilUc mig til, at tegne dem i nogen ftorre Skåle,

hvorved muelige Feil kunne forogcs. Imidlertid om nogen paa Stedet

kommende fkulde finde, at til Exempel dc fmaae Boininger af Landet

eller Omkredferi af en eller anden Oe ikke vare faa yderft noie fulgte

af Minory faa troer jeg dog, faavidt jeg kan domme af de Steder, hvor

jeg felv har været og underfogt, famt lammenlignet med hans Tegningert

at han har intet udeladt, fom kunde være af mindfte Betydenhed, end-

fl<j6nt han uden Tvivl har, fom jeg kan flutte af hans Opmaalings-

Journal, tegnet faadannc fmaae Bugter eller Oer, naar fiirft Hoved-

Punkterne have være beftemte efter Oiemaai ; Og tor jeg desuagtet til-

lidsfuld anbefale dem til enhver, fom vil gjore Brug af dem, med dc

Anviisninger og Beikrivelfer af Havnene og deres Indfeiling, fom her

flculde blive givne, og fom ligeledes for det mefte, eller rettere, næften

altfammen er ^£ Minor; ganfke lidet er det kun, fom jeg, paa det par

Steder, hvor jeg felv paa denne Reifc har v^ret, har kunnet finde Anled-

ning at foie til«

For Land-Toningerne, fom her ere hieget vigtige, tildeels nodven-

dige, da det uden dem vilde blive vanfkeligt, endog ved Hjelp af dilFc

Kaarrer, at veilede fig felv, hvilket for det mefte bliver temmelig let, naar

man kjender Landet her paaKyften, har jeg havt megen Vanikelighcd, at

anvende dc Tegninger, fom Minor haver efterladt, der ere meget grovt teg-

nede, og uden Skygge eller Hold ;
jeg har dog hverken villet eller turdet, i

Henfeende til den Oplysning, dc kunde give, udelade dem; men man

vil derfore forhaabentlig undfkylde, ifær for dem der ikulle bruge dem,

om dc ikke ere faa aldeles kjendelige, eller Holdet i Henfeende til Lys

og Morke faa rigtigt, naar kun Hoved - Mærkerne kan findes; faaledes

har jeg dog undet Forbifeilingen, af den Toning, fom ftaaer paa Kaar^

tet over Holmens Havn^ kunnet kiende Mærket for Indlobet af Skiæria'*

Fiordeih nemlig; Bejfeftasd^ Nutan og Grindarjkwrd over eet^ hvilket var

A z ftukketi
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ftukket, forend jeg gik til lisland; de efrer Minors Tegninger ftukne

Land -Toninger 5 enten anbragte paa Kaarterne felv, eller paa de hermed

folgende Blade af Land -Toninger , vil jeg betegne med -f-; de fom ere

tagne paa min Rcifcj med *; og endelig de, hvilke ere uddragne af Mir.

de Verdiin la Crennes fortræffelige Værk (i) med et v. Tegnet til-

kiendeglver, hvor 2de Stykker Ikulle tilfammenfoies, da Længden ikke

tillod det at blive i eet; og
jj

betyder reent Adfkillelfe eller ikke fam-

menhorende.

Mimr begyndte fit Arbeide fra Cap-Reikianæs-j det er den Syd-

veftlige Pynt af lislandy og faa forfulgte han Kyften Nord efter, op-

maalede faaledes hele Faxe-Bugten (a) og et Stykke ind i Breede-Bngtefi

til Stikketsholm, hvorhen han havde bragt det, da han i Efteraaret 1777

ophorde, folgende Kyften og tillige opmaalede og befkrev alle de der

befindende Fiorde og Havne; men af Obfervationer har han kun gjort

gan{ke lidet, nemlig obferveret nogle faa Breder, fom enddog ikke

alle vare brugelige. Til at befterame Stedernes Længde, havde han

hver-

(1) Voyage fait por 6rdre du. Roi 1771 ^ 17721 en dlYeifes parties de TEuio-

pe de TAfrique & de l'Amerique, pour verifier l*utilité de plufieurs Metha-

des & Inftruments fervant å determiner la latitude & la Longitude &c.

fuivie de Recherches pour rectifier ies Cartes par Mfr, de Verdun de Ja

Crennes, le Cbev. de Borda & Mfr. Pingié Paris 1778. Dette Værk vil i

det FClgende desuden ofte biive anfort, onlangende de Obfervationer, fofn

det indeholder juft over denne Kyft.

(a) Faxe -Bugten kaldes ahnindeh^g Faxe-Fiorden, m%n jeg har givet mig åen

Frihed her i dette, faavelfoin paa Kaa- terne, at forandre denne Benavnelfe

til Bugt da det er virkelig en meget ftor og dyb Bugt, fom indeholder

mange virkelige Fiorde og Havne ^
hvoifoi-e det Navn Bugt forekommer

mig rigtigere; den er indbefattet imellem de ade Hukker, nemlig SkagenS'^

Huk og Sneefields 'Næs y ellers kaldet Onvardar-Næs^ hvor den mærkelige og

kiendelige Vefi eller Sneefields -Jokel ligger. ~ Det famme i Henfeende til

Breede-Fiorden t Norden for Sneefields - yvkelen mellem denne og Hukken af

Staalbierg^ fom jeg derfor kalder Breede ' Bugten^

r
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hverken Leilighed eller Red/kaber, men vi have lykkeligviis Obfervatio-

ner, Tom kunde erftatte dette, nemlig de, {om af Mfr. de Verdun de ia

Crennes ere gjorte paa nys bemeldte Reife> paa hvilken han var inde

paa Patricks - Fjorden Nordveft paa lislandy og kom forbi denne Kyft,

tilligemed dem , fom jeg paa rain Reife i Aaret 1786 har havt Leilighed

at gjore.

Jeg har da lagt difle Obfervationer til Grund for Hoved -Punkter-

nes rigtige Geographifke Beliggenhed i Kaartet, over denne Deel af den

lisland/ke Kyfl, men DcrailJerne ere allefammen efter MinoK Han?

Kaart har i den Henfeende forekommet mig> om ikke faa overmaadc

finit^ faa dog ret godt, alcnefte, at jeg har forandret hans Tegning, fom

var efter den platte Skåle, til voxende, hvilket paa diffe hdie Breder

var fornodent, ifær naar man vil tillige angive Længderne.

Alle de Længder, fom I det Folgende blive anfdrtc, ere beftandig-

regnede Weft fra Paris ^ fordi jeg har for ftorfte Delen brugt Mfr. de

Verduns giorte Længde- Obfervationer, og ftedfe fammenlignet mine Ob-

fervationer med hansj imidlertid er paa Kaartet tillige fat Skåle for Læng-

den fra Kidbenhavn i London og P/fo, faa man ftrax kan fee Forholdet,

og regne fra hviJken Meridian man vik

Saa vidt for Minors Arbeide, og^ da den allernaadigfle Frigivelfe

af Handelen paa lishmd gidr det til en dobbelt Pligt, at oplyfe alt hvad

man kan, om Befeilingen af dette Lands Hayne, har jeg troet at burde

tilfdie, og fom i TiLLiEGGET vil findes, hvad Efterretninger jeg har

kunnet famle ^ om Havnene paa Sonder- Landet, og paa den Nordveftlige

Deel af lislandy hvilke deels ere uddragne af Mjr. de Verdm de la

Crennes fortræffelige Værk, og deels af adfkillige Underretninger af be-

farne Mænd paa lislandy tilligemed nogle lagttagelfer af mig felv, med

hosfoiede Landtoninger, deels dragne ud af Mfr. de Verduns Værk, og;

deels tagne paa min ovenommeldte Reife; fom indtil Hans Majeftærs aller-

naadigfle
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naadigfte Loftes Opfyldelfe af, at Fortfaettelfen af Opmaalingen kan blive

iværkfat, vil forhaabentlig være de derpaa farende til Oplysning og

Nytte, og fom nu efter Begiering og ved Befordring af den Kongelige

lislmdjke Handels Realifatlons^Commisfion herved bliver udgiven.

Derfom ellers nogen fkulde faae Lellighed at giore flere og tyde-

ligere Anmærkninger herover, eller maafkee mueligen finde Forbedrin-

ger, og ville behageligd meddele det til det Kongelige Soe-Kaarte- Ar-

kiv, da fkal famme; fom alt defligefte ovrigt, der kan tjene til Sde-

Kaarternes Forbedring, i Folge Stiftelfens Hen ligt j med Agtfomhed og

Flid modtsigQs og blive anvendt.

BE-



Snee Fieltls Joliolen i N.O.i^.O.lt O.pau omliviU i^i- MiVl .

BESKRIVELSE
af

Det Voxende Raart, over en Deel af den Iislåndske West-

lige Kyst , fra Fugle-Skiærcne og Kap-Reikianæs til

Stikkelsholm i Brede-Bugten , Plade A.

JBreden af Sneefields - ^Skelen er af Mrf. de Ferdun obferreret ar

være 64^ 52' og Længden 26° 14' Weft fra Parifes Meridian. En«

Obfcrvation af Minor for Bredcn af fammc Punkt ftemmer i Grændw

ferne af een Minut. Men den famme Overeenftemmelfe finder jeg ikke

i Hcnfcende til Holmens Havuy hvor jeg, medens jeg haver lagt der,

har obferveret Breden paa en liden Oe der i Havnen , kaldet Orfars-Oe

med, jeg tor fige, ftorftc Noiagtighed, og befundet den 64^ 6", men

efter Minon Kaart ligger den omtrent 8 Minuicr for Nordlig, det famme

er
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er for Beffejlæd; Horrebow har obferveret Breden der 64^ 6'. Herr

Lievogy (om for nærværende Tid ligger fom Obfervator paa Lamb-Htnify

det er ftrax ved Bejjeftædy har fagt mig, at han og fandt denne Brede

a£ 64^ 6' for Bejfejlædy maafkee nogle Secunder derover; endnu videre

har Hr, Lieutenant Braem, en af de med mig værende Hrr. Officiercr,

obferveret et Par Dage medens vi vare paa Holmens Havn^ med et godt

Geographiflc Inftrument, paa famme Sted, og gav hans Obfervarion 64°

5' 47", den Forfkjel af i Minut er ikke betydelig; men i Minors Kaart

ligger Bejfe/læd paa det nærmefte paa 64^ 14'. Endvidere er Tamme For-

fkiel for Havne- Fjord] der har jeg obferveret Breden af Handelsdedct .

64^ 3' 40^', og Minor har ogfaa ligt dette noget nær ligefaa meget nem-

lig 8' for Nordlig, og famme Feil har endnu Sted ved Skagens • Hitky

fomj foruden at ^den nodvendig, hvilket jeg kiender af Conrfer og Pei- .

linger, og i hvilket Minor ikke faa lettelig kan have taget Feil, maae

beholde fin relative Beliggenhed m^åi Havne-Fiord; desuden af Hr. Lieute-

nant Grove ved en direct Obfervation, dog fra Soen, er funden at ligge

paa 64^ 5' ij'^ Minor felv har og en direct Brede -Obfervation af

denne, fom efterregnet giver 64° 7' 4''j jeg antager derfor Middeltallet

64° 6', for Breden af Skagens -Huk; desuagtet har Minor i fin efter-

ladte Tegning end ikke rettet fig her efter fin egen Obfervation, men

ogfaa lagt denne Punkt, ligefom Havne -Fiord og det ovrige, for Nordlig.

Dette bevifer, at denne hele nedre Deel af Faxe- Bugten ^ er af Minor

tegnet 8' ^ov Nordlig. Nu videre, for Længen:

Medens jeg var paa Holmens - Havn ^ obferverede jeg fra Syd-Oft

Pynten af Orfars-Oe Sohns Azimuth over Apoteqvety og dernæft Vin-

kelen imellem Jpoteqvet^ og PFeJl eller Sneefields - Jokelen , faa jeg fandt

Direction derfra jo^ 11^ fra Nord om ad Weft. Meridian-For-

fkiellen 1 Længde imellem diffe 2de Steder bliver derfor 2° 1' 50'', alt-

faa, efter Mfr. Ferduns Beftemmelfe af ^oke/ens Længde, er Længden

é 6rfars '6e 249 12' lo". Jeg har paa Rigtigheden af denne Forfkiel

af Længde tvende Bekræftelfer, nemlig: efterat jeg tvende Dage tilforn

paa 6rjars-6e havde beftemt de 2de medhavende Soe-Uhres Vilsning

fra Middel- Tiden, var jeg den 28de Junii paa 64° 29' 40'' Brede, pei-

lende



knde jfvkelen 3^- fra Nord ad Weft r. v. og obfcrvercde til det Oiebllk

Længden ved Uhrcne, fom gav bemeldre Meridian -Forfkj el 2^ 4'> hvil-

ket ikkun afviger det ubetydelige af ncppe 2de Længde -Minutcr fra

Land-()b(ervationcn, og fiden, da jeg kom ind paa Havne-Fjord i Angwi^

Maaned, obferverede jeg med et Compas en Deel Azimuther 3 beregnede

den Misviisning> fom Compaflet paa det Sted havde, hvis Middel-Tal

blev 35*^ 20', og til famme Tid^ med famme Compas og paa fammc

*Sted, urort, pcilcde Jokelen ii^ 30' fra Nord om ad Weft; dette giver

til Længde -Forfkjcl m^Xhm Havne -Fiord og ^dkelen ligeledes 2^ 3', og

•Handelsftcdet paa Havne -Fjord ligger paa det allernærmefte under fam-

me Meridian fom Orfars-Oe (3). Tager man derimod i Minors' Kaart

Afvigningcn imellem ^dkelen og (jrfars-Oej og reducerer det til Længde-

Minuter, thi hans Kaart er plat aflagt, faa er derefter Meridian-For-

fkiellcn imellem difle tvende Steder ikkun 43' 20", naar man atter

reducerer de feilende ig' 30'' Længde til Afvigning, faa giver det g',

at Afvigningcn af ilfzKorj" Kaart cr for liden, og da Strækningen af dette>

hvor diffe g Minuter mangle i Afvigning, ligcfom 8' i Brcden, forme-

rer paa det nærmefte en Qvadrat, flutter jeg, at der har maafkee ind-

fneget fig en liden Feil i Skålen ved Indtegningen, fom kan have for-

aarfaget dette. Ved nu at lægge difle Punkter paa de obferverede Bre-

der og Længder, forandrede det faaledes aldeles intet i det indbyrdes

Forhold i det hele af Faxe- Bugten y men det gior den noget ftorre.

Videre angiver M/r. de Verdun Længden af Reikianæs 25® 7' 30'';

da jeg den 15*^^^ Mai var under denne Huk, fik jeg et par Obferva-

tioner for Længden med Sde-Uhrene, og i de næfl:fdlgende Dage fik

jeg Obfervationer paa Holmens - Havih hvorved jeg fandt Meridian -For-

flciellen derimellem 53 til 54', denne lagt til den anforte Længde af

i5rfars'Oe 24^ 12' 10" giver 25^^ 6'; en noiere Overeenfl:emmelfe kan af

Sde-

(3) Lffgges Mwidian-For/kiellen mellem Befeftæd og^rfarf-Oe, fom er a' 50'/

til Længden af den fidfte, faa er Bæffeftæds Længde 24° 14' 30" meget

ndie overecnftaminende med det, Mfr. dc Veråun fluttcde Hg til, at den

Ckulde være.

B



,S6c-Obfervationer ikke forventes, og enclnu finder jeg ved Sammenlig-

ning af Minors Kaart det famme Forhold i deni\e Punkt, fom ovenan-

ifort for hele Faxe ^ Btigfen.

Denne Forandring af Skålen har og nogen Indflydelfe .for det

:Stykke af Kaartet , fom er oven for Snevjietds ~ ^dkehn I Breede - Btiqten.

Skjont jeg haver ingen Obfervationer herover, har jeg dog for det ovrige

Forhold maaitet vedholde der, og det gjor ifær Længde -Strækningen

ind ad Bugten noget florrc end efter Minors Tegning, .hvilket derfor

anmærkes med Onfke om en fikker Beftemmelfc deraf.

Tilmed foranlediger denne Rettelfe af Skålen efter Obfervationerne,

at Diftanfernc fra een Huk til en anden blive noget ftorre end efter

Minors Angivelfer, hvilket falder mærkelig, ifald man confererer de fpe-

xielle Havne "Kaarter med dette Kaart over Kyften, thi paa hine har jeg

dog ikke villet andet end noiagrig folge Minors derpaa fatte Skaler, da

jeg ikke mathematifk kunde beftemme, hvor meget Skålerne flculde for-

andres, og naar Forholdet og Dannelfen i Ovrigt er rigtig, kan det vel

neppe i Havne -Kaarterne være nogen hinderlig Feil, ifær, da i diffe

Diftantferne derved giores kortere.

Mfr, de l^erdtm angiver Breden og Længden af Boefands - Havn

(thi af hans Befkrivelle er det Boefands y og ikke Thorshavn^ fom han

,efter Kaartet har kaldet det), fom han peilede, da han fluttede, at den

Jaae paa 64^ 4' Brede og 25° 14' Længde, han lægger altfaa Reikianæs

lidet Oftligere end dette, og lader faaledes Landet trække fig fra Boefaind

-ul Reikianæs noget Often for Syden; men dette troer jeg at være en

Fciltagelfe, thi efter Minors Opmaaling, og faavidt fom jeg og af For-

bifeiling kan flutte, endfkiont jeg ikke for Vinden kunde feiie langs Ky-

ften, men maatte krydfe, lober Landet fra Skagens -Huk forbi Boefand

til Reikianæs mellem Syden og S. t, W. r. v.j men denne liden Feil i

-Længden her kan komme af en ringe Feil -Gisning i Afftanden fra Lan-

det under Boefand ^ da Mfr. de Verdm ikke har kunnet fætte fig der

i ret Syd eller Nord fra det, hvorfore jeg og antager Længden af J?^/-

Manas for den rigtigfte, da den bedft og noie fvarer med mine Obferva-

tioner, fom oven er viift. Hvad Mfr, de Verduns Brede af Boefand

her



\

Her ér angaaende, da trocr jeg og, dén fl^ulde være noget, nemlig otd^

trenr 3^ Sydligere, ligeGiavel fom Breden af Reikiancvs , foin han aflæg,

ger paa 63° 55'. Mfr. de p^erdun fynes og ikke at have havt direct Ob-
fervation for dette; thi fkuldc denne Brede af Boefand beholde^, kom
den alt for nær Hukken af Skaaeuy fom jeg har viift, at maae paa det

tiærmefte ligge paa 64^ 6^ Miuor har og en Oblervation under Seikia-

næj; noie eftcrregnet, giver det dens Brede 63^ 52' og nogle Secunder,

og han har og fundet Breden af Boefand 64^ i'. Forholdet er den

lamme, begge Steder 3 Minutcr Sydligere. Til videre Bekræftelfe herom,

faa, endfkjont Beftikket ei kan give abfolute Beftemmelfer i Farvande,

hvor der dog er Strom, maae det dog nodvendig tages tilHielp, kan pg
veilede til, og beflyrke grundede Formodninger, og har jeg felv havt

folgende Seilads. Fra det jeg den ijde Mai peilede Reikianxs i fand

Nord I til I Miil, var den beholdne Cours og Diftanfen til Middag
14^ fra Nord ad Weft r, v. 3 Miil, og da peilede jeg Flaget paa Boe»

faiidy fom jeg kjcndelig faae, da j.*g kun ftod omtrent een Miil derfra, i

82^ fra Nord ad Oft r. v.; jeg var ikke faa lykkelig, formedelfl: over-

trukken Lufr, at faae Brede-Obfervation, fra Middag til Klokken 4 Efter-

middag, var den beholdne Cours 21° Nord ad Well r. v. \\ Miil, og
havde da Skagen paa det nærmefte i fand Ofter; hvorvel jeg under denne

Seilads, da Vinden var flcral, gjorde nogle Slag, og derfor desmindre

tor antage det til fafte Beftemmelfer, faa dog, naar det affættes, ind-

træffer det faa nær med det her antagne, fom man nogenfinde i faa Fald

^can forvente; men det gjor, at Strækningen af Kyften fra Boefand og
x\\ Skagens 'Huk bliver endda en Deel kortere end Minors Formening og
Tegning angiver; dog jeg trocr ingenlunde at kunne vige fra diflfe Ob-
lervationer. Endnu til en Slags Bekræftelfe paa ovenanforte Obferva-

tioner, er, at Herr Lieutenant Grove har fra Soen peilet et mærkeligt

Field (fom mere vil blive omtalt) Keiten kaldet, i fand 6fter, og til

famme Tid obferveret fin paaværende Brede 63^ 55'.

Paa denne Strækning af Kyften, fra Cap Reikianæs og til Skagen,

ifær Norden for Boefand , anmærker Æinor, ar, naar der ftaaer nogen Sde

paa Landet, da vife Brændingerne fig vel een-ftærk Qvart-Miil fra Lan-

B 2 det



det, endfkiont der dog er 5, 7, 8 til 9 favne dybr. Grunden er Skiæl-

og Steenbund. Det er ikke raadeligc med Paalands Vind her at nærm«

lig Kyften for megcr.

Ud fra Cap-Reikianæs flrækker fIg i S. W. t. W. r. v. 5 enkelre,

over Vandet flaaende Klipper, fom kaldes Fugle - Skzarene\ den der er

nærmeft Landet, flaaer nær nnå^v lieikianæs ^ og kaldes Karls-Klippe ^ deji

er meget mork; fortoner fig faft fom en Kirke med fpidfe Taarne; mel-

lem denne og den anden kaldet Eld-Ey (4). eller Meel-Sækken er Diftan-

fen I5 Miil* Her imellem er det bedfte og almindelige Farvand. Maa

kan og ligeledes gaae imellem de andre Fugle -Skiær^ naar man alencdc

har nogenlunde friflc Vind, men Soen kobler, ifær i Spring-Tid, meg^t

flærk, og kan give nogen Braad-Soe, fom kunde befkadige Skibet.

Naar Leiligheden tillader, holder jeg det altid for beqvei^meft

at gaae imellem Karls-Klippe og Meel- Sækken y enten man kommer Often

fra og gaaer til Weft -Havnene paa lislanå, eller og gaaer fra lislaiid Sonder

efter; baade er det noget kortere, og man har fafte Kiendinger. Udcu

om Fugle - Skicerene har man at vogte fig, ifær om man fkulde krydfe,

for det farlige faa kaldede Blinde Fugle- SkiæVy fom flrax fkal ommeldes.

Fugle -Skicerene har jeg aflagt, i Henfeende til deres indbyrdes Be-r

liggenhed imellem fig og imod Reikianæsy efter Mimrs Aftegning, med

ubetydelige Rettelfer, efter Mfr. de Ferduns Obfervationer, og et flort

Antal Peilinger, fom jeg paa min Reife, baade da jeg gik til Jisland og

derfra, fik Leiliglied til at tage.

Det yderfte Fugte - Skiorr , fom paa llslandfk kaldes Gier Figla^

Skic^rdrnngey og af Mitior Grenadeer-Huen^ ligger pca det noicfte, faa

meget

(4) Eld'Ey eller Ild'6e, lislffnderne kalde diffc Skiaer under eet Eld-Eyarne

eller Ild-Oernes nion det ikke maoikee fkulde give tilkiende, at de, i de meget

ældre Tidev have været Ildfprudende, og ere fremkomne ved foadanne Rft"

volutioncr, fom faa ofte er fkeet i Oftindien, Arcbipelago, ved Sicilien

med mange flere Steder, cg nu feneft i 1733 her i Nærheden, ved det

laa kaldede Blinde Fugle ^Skiar, fom vel fiden fank igien, og derfor bærer

endnu dette Navn af Blinde -Skiær med rette, men maflflcee ved en f6*l.

gende Revolution kan reife fig hoiere over Havet. Videre om dette Blindø

FugU'Skmr i det Folgende.



?tmeget fom PeiHnger paa Soen kan beftemme det, Mlil i S. W. t. W*
r, V. fra' Hukken af Rgikianæsy og I Folgc deraf, paa 63*^ 43' 40'' Brede,

og 25° 35' 40" Lxngde.

Herr Licutenant Grove har nær ved dette obferveret Brcden 63^ 44^

ao", og paa min Hiemreife fik jeg og Obfervation i Forbifeiling af Længd«

og Brede, fom meget vel fvaredej vel angav Breden af min Obferva*-

tion det at ligge henved et par Minuter Sydligere, og Længde -For-

ikiellcn ogfaa omtrent et par Minuter, at det fkulde væie for Oi\Y\g lagr,

dog har jeg ladet det uforandret i Henfcende til dets fundne Forhold

fi'a Rftkianæs^ fom da ellers og fkuldc rettes derefter igien, desforuden

kan af Soe-Obfervationer ei heller, ifær da Vejret ikke var meget godp,

fordres en faa yderft noie Overecnftemmelfe, men jeg har desuagtet i

Forbigaaende ikke villet undlade at anmærke det.

Medens jeg var paa Holmens - Havn , gik Herr Lieutenant Grove

ud med en Jagt, med hvilken han blev udfendt for at krydfe det Far-

vand igjennem, hvor den vulkanyhe i5e i Aaret 1783 havde ladet fig fee,

til at undcrføge, om den endnu fandtes, eller kunde være Spoer deraf

j

han fandt intet uden det faa kaldede Blinde Fiigh-^Skiær,

Efter adfkillige meget fandfynlige og grundede Formadninger have

vi fluttet, at det juft er dette Skiær, fom i bemeldte Aar har været Ild-

fprudende, og udkaftet faa megen Pimpefteen, fom de Forbifeilende fandt

Havet overlagt med, og fom, faalænge det var Ildfprudende, fyntes oven

Vandet fom en liden Oe , der efter Beretninger af de Skibe, hvilke i det

Aar have feet famme, haver ofte havt forfkiellige Skikkelfer, uden Tvivl

ved den deraf udflydende Lava og Pimpeflreen ; men formodentlig at denne

Materie og Pimpeftenen,. fom ^er let, ikke har kunnet lægge fig faa faft,

at jo Soens ftærke Brydning har fkyllet det bort igien, og paa den Maade

cr den opkomne fynbare Oe. fbrfvunden, fom nsefte Aar ikke mere blev

feet, hvorvel Ordre blev given til dc opgaacndc Skibe at fdge efter den.

Det har vel tilforn,været bekjendt, ^lå^t Blinde Fiigk^Skiær y:it xWi men

dets Beliggenhed aldeles uvisj adlkillige ville endog tvivle om dets Til-

værelfe, fordi man faa tidt kunde feile, ja vel krydfe der omkring, uden

at trseffs tU at fse der. Midkrtid det overmaadg farligt, og en hoift

vigtig



vigtig Sag, at kiende med Vished, hvor det ligger, pia det man kan

bruge fornoden Forfigtighed. Med hoir Vande er det maaflcce ikke lyn-

ligt, med mindre der er tillige nogen Soc-Gang, at Soen bryder derpaa,

og endda maatte man være det meget nær, (ov at lee det, men med Morke

eller Taagc var det maafkee ikke muligt at undgaae det, ifald man var

faa ulykkelig at træffe derpaa^ med lavt Vande og aflobende Soe kan

man noget nær fee een Kabellængde tor; Soen bryder paa omtrent et par

Kabellængders Strækning ellef mere. Der er ftcil dybt omkring det; fra

a til 8 Kabellængder derfra, har Loddet givet fra 26 til 40 Favne fmaae

forbrændte Steen ligefom Lava. Hcrr Lieurenjnt Grove obfervercde

Courfen og Afftanden derfra til Greiiadeerliuen eller det ydéi'fte Fugle'

Skiær; og da paa min Hiemreife Leiligheden juft faldt faa, aj jeg feiledc

her imellem, tog jeg mangfoldige Peilinger ril Grenadeerhueny og bc-

ftemte faalcdes min Afftand, laa. noie fom det paa Soen er muligt, fra

denne; fatte faa Courfen lige paa det Blinde Fugle ~ Skiær ^ loggede og

ttyrede med megen Flid, og fandt juft, aldeles ligefom Herr Lieutenant

Grove y Courfen fra det ydcrftc Fugle -Skiar dertil 47*^ fra Syd om ad

Wefter r. v, Diftanfen netop 4 Miil; det ligger da, i Folge den angivne

Beftemnielfe af Grenadeerhueiii paa 63^ 32' 45" B., og 26° 2' 50'' L. Med
klart Veir, og paa et temmelig hoitSkib kan man, naar man er imellem

dem, fee dette Skiær eller Brændingen derpaa, endnu netop, naar man faaer

det yderfte Ftigle^ Skiær ac fee, men for det mindftc dec er difig, er

man for langt fra Fugle - Skifret til at fee dette, faalænge man har det

andet endnu i Sigte. Da jeg anduvede det Blinde Fitgle-Skiær j traf jeg,

efter den fikre Anviisning, Herr Lieutenant Grove havde giver mig, at

flyre lige derpaa, og fkiont vi altfaa ventede det, og holdt noie Udkik,

bleve vi det dog ei vaer, forend vi vare ikkun nogle faae Kabellængder

derfra, da vi faae, ar Soen af og til brod derpaa.

'Endfkiont jeg ikke fik Obfervation af Misviisningen juft lige ved

Fugle- Skiærene y kan jeg af adfkillige andre af de Obfervationer noget

nær fikkert fluttc, at den der var i Aaret 1786, 36 til 37^ Nordve-

ftring, og da jeg famme Aar fandt den ftrax paa den Weftre Side af

Hetlanå 26°, faa folger deraf, at Misviisningen tiltager imellem

og



og lisland paa det allernærmefte \^ for hver Grad af Længde, man gaaer

Vcftcr efter. Misviisningen rager fiden Weften om lisland meget iH>

og tillige nnar man gaaer Nord efter. Inde i Faxe -Bugten har jeg ob^

fervcret Misviisningen, og fundet den 37 til 38°) og yderft ude i fan>-

me Bugt 38 til 39*^*, og oppe nå for Staaldkrg i Nord-Hukken af -Sr^ff^-

BugteHy var den 40^; heel Wefter ud i Farvandet, under 65*^ Brede,

og paa 35*^ Længde, fandt jeg Misviisningen ved en Deel Obfervatio-

ner 45"^ 10'.

Men en Anmærkning tillades mig at anfore, for dem, fom ikke

fkulde have bemærket det, nemlig: at Compaffet er aldeles uefterrette-

ligt i de flefte, jeg troer alle, Havne lisland , og maafkce paa hele Lan-

det i Almindelighed; da der findes mangfoldige jernagtige Dele i Jorden,

ifær hvor der er Spoer af Vulkaner og findes Lava, fom vel er nættcn

overalt, faa virker det paa Compaflet, til at kunne trække det nogle

Grader ud af fin tilborlige Viisning, endog fomme Steder ret betydelig,

fom jeg felv har erfaret, og giort Forfog paaj dette er hgeledes anmær-

ket af Olavfen og andre, fom have reift i lisland; Minor fyncs og at

have bemærket det; og denne Trækning maae, fom man let ihdfeer, baade

i fin Kraft og Direction være forflciellig' paa enhver Plet, maii kan være.
, ,

» '

Compaflet maa derfor, om det er tir nogen Slags Obfervation, bruges

meget forfigtigen, Obfervationer af Misviisningen i Land eller i en

Havn kan ei heller give nogen rigtig Beftemmelfe, og hvo veed, hvor
f I

langt man fkal være ude fra Landet, ifær, om det er fra fvære Bierge, i

Befynderlighed dc, fom have været Vulkaner, faafom Sneeficlds-^dketeny for

at være aldeles uden for denne Træknings Sphære? dog er jeg iangt fra

herved at mene, at det kunde være til allermindfte Hindring for Sci-

ladfen; det vil paa Soen noget ude fra Land altid blive ukiendeligt, og

ikke Icttelig lade fig bcftemme (5).

Naar

(5) 1 Middel -Havet er der en liden 6e Elva paa den Tojkanjke Kyft, i Nar-

heden af hvilken Compaffet er ganike forvirret, men hele Oen er og faa at

fige en Jern -Mine.



Naar 1 de foJgende Belkrivelfer over Havne eller Kyfler anfores

Courfer ved IndfeiUngerne> Peilinger af Mærkerne eller defligcfte, da

bliver det altid forftaaet paa Compaflet, og efter de nylig anforte Miff-

viisninger, med mindre det udtrykkelig nævnes at være retvifende; yderft

noie, paa enkelte Grader, ville dilFe Peilinger neppe kunne fordres at

fvarc, da Compaflet er et Inftrument, der er lidet for uftadigt dertil, men

jeg troer dog, det vil blive til fuldkommen Oplysning, Tydelighed og

Sikkerhed.

1 1

^nee^FielcU Jøkeleii,i l^^o fralSr:omOsti;.tili8iVfiii'

Om







Om THORSHAVN, Plade B.

D(jn forfte Havn, fom findes paa Kyfteii, haar man fra Retkianæs gaaer

Nord paa, er Thorshavn, Det cr ikke nogen god Havn> overmaade liden,

og ikkun ticnlig for fmaac Fartoier, dog har den af og til været bcfeilet.

Naar man er lige for Havnen, da er Gaiilga-Kktte (6) i Nord paa Com-

pafFer. Indcrft i Bugten eller Havnen fees tvende opftablede Steen-

Varder; naar man bringer diffe over ect> cr man ret for Indlobet; man

beholder dette Mærke, og ftyrer omtrent N. O. paa Compaffet lige ind

i Havnen j man ankrer midt imellem Vefthukken af Havnen, og det

inderfte i Bugten, hvor der med daglig lavt Vande bliver 3 Favne Vand,

Nærmeft den Nordre Side er det dybeft og den bedfte Grund; i den

Strækning, fom Mærkerne vife, er overalt Sand -Grund, ved Siderne,

er Steen -Grund, dog meeft ved den Sondre Side. Her kan ikke ind-

feiles uden med godt Veir; thi det er ikke muligt, at noget Fartoi

kan, naar det blæfer noget, komme til Ankers med Paalands- Vind, og

faae (vaiet for fit Anker, uden at komme paa Grund, tilmed er det

yderfte af Indlobet farligt at indfeile for Brændinger, naar Soen ftaaer

paa. Det Fartoi, fom gaaer derind, maae fortoie for Soe-Vinden, nemlig

Sydvcft, og bruge 4 Touge, og i det mindfte 3 Ankerej man kan have

cn Ende i Land paa den Nordre Side, og giorc fad tii cn Steen, og

faavidt ligge fvinebunden.

Havne-Tiden cr Kl, ftim: 40'. Med Spring relfer og falder Vandet

9 Fod, og med flap Tid 5 Fod. Floden fætter N. W. og Ebben S. O.

paa Compaffet.

Land -Toningen, fom ftaaer paa hosfdiede Kaart, over bemeldte

Thorshavn fra Reikianæs til Boefand^ er vel ikke faa aldeles nole, dog

jnegct kiendelig. Den er ftukket efter Minors Tegning.

.V.

(6) Et kiendeligt lidet Field, med en K16Ve i, pat Sydhttkken tkf JBoefands^

Havn i fee Kaaitec derover, Plade C.



Om BOESANDS-HAVN, Plade C.

D enne ligger ftrax, knnp en halv M.il, Norden for den foregaacnde,

og befeiles alle Aaringer. Landet maae ikke foges alt for nær, eller

Havnen anduves, med mindre det er godt Veir og nogenlunde fmulc

Vande, hvorfore Sydlige og Syd-OHlige Vinde dertil ere de bedfte. Paa

en halv Miil eller for feer man kiendelig Kiobmands-Hufene og Flaget paa

fammej tilligemed, naar man kommer nærmere, en humpelagtig Hoi paa

det lave Land, noget Syden for Indlobat, kaldet Gaulga-KIetfe; dette

Mærke foger man at bringe omtrent i O. x S. paa Compa(ret, indtil

man kommer faa nær, at man kan fee deii Kage- eller Mærke -Tonde

paa en Siang, fom ftaaer ved Strandbredden, da, ved at holde denne i

Kloften paa Gaulga Khtte y feiler man paa dette Mærke, indtil man faaer

de Nordlige Mærker over eet, nemlig den opreifte Tonde paa Weft-Enden

af Houly og den, fom ftaaer ved Gaarden Ghjmbayy dog faa, at denne

fidfte holdes lidet Often for den fdrfte (7); det forer lige i Havnen, og

man kan paa Ankerpladfen , kaldet ydre Leydetiy efter Vindens og Sirom-

mens BefkafFenhcd , enten floppe for eet Anker, eller ftrax faae Toug

bragt i Land i Ringene. Mere end 2de Fartoier kan denne Havn ikke

modtage paa een Tid, det ene at ligge paa Indre ^ det andet paa ydre

Leyden. Paa begge Steder fortoies i Ringe. Paa indre Leyden ligger Ski-

bet ordentlig fvinebunden, men paa ydre Leyden maae det Toug, fom

paa Kaartet fecs at gaae agterud fra Skibet, gaae ud af Klydfet og ligge

under Skibet, thi faa kan det fvaie og ligge for dette med Land -Vind;

alle tre Touge , Skibet ligger for, bor være Svær-Tougc. Paa indre

Leyden er der med Ebben 2} Favn dybt, og paa ydre Leyden 4I Favn.

Med lavt Vande er denne Havn ganfke god, men med Storm

af Weftlige Vinde og holt Vande, da ftaaer RuUingen ind over Skiærene,

der i Særdeleshed lader fig fornemme paa ydre Leyden ^ da Skiærene alle-

rede ere under med I Flod. Paa denne Havn ere der Lodfer. Havne-

Tiden, og Vandets Stigen og Falden, er fom i den foregaaende.

'

(7) Diffe Mærker af opie fte 1 Snder have den Feil at være for fmaae og ukien-

delige, til man er meget nær. De opfattes af Lodferne, kun naar Skibe

ere i vente.

- Om
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Om KIEBLEVIIG, Plade D.

Den er den forfte Havn og Handelfted , man faaer i Faxe-Bugfen Od^n

for Skagens Huk. Foruden at den er let at kiende, for ar anlobe efter

General -Kaartet, faa har man det bedfte Mærke ^£ Houlsbiergy en brat

og (karp Huk, under hvilken, et lidet Stykke fra Landet, ftaaer en fteil

Klippe op af Soen, kaldet Stakken; en Halv Fierding Miil Sonden for

den er Ilenippet ^ Tom er den Nordligfte Huk af Kiebleviig] mellem den

Og VaS'Næs er Bugten; den er overalt maadelig dyb, har god Sand- og

Leer -Bund; Man ankrer omtrent midt imellem diffe Hukker, lige for

Handelshufene, og lober ikke længere ind, end at man kan fee Stakken

noget uden for Jhnsppet, hvor man har 14 til 15^ Favne Vand. Ski-

bet fortoies med det bedlte Anker for N. O., det andet for S. O. Med
Storm af N. O., fom blæfer her meget haardt, er det en flem Red,

hvor Skibets Frelfe beroer alene paa Ankere og Tougc. Skulde et Skib

drive paa Land, da kan der ikke være riogefte Haab at frelfe Menne-

fker eller Skib. Her kan ikke lofTes eller lades uden med godt Vcir;

thi er der nogen Soe-Gang, kan ingen Baad eller Fartoi bierge fig ved

Landings -Stedet.

Imidlertid befeiles den aarlig, og er en af de gode Fifke-Havne.

Holt Vande indtræffer her med nye og fuld Maane Kl. jtim. 50'. Van-

det reifer og falder i flap Tid 7 Fod, og 12 Fod med Spring -Tid.

Om



Om VASLOSEVIIG, Plade E.

]^}'aa^ man gaaer videre Ofter efter, faaer man Paslo/Qvh'gy en liden

ubetydelig Anker-Plads, hvor og nu fielden kommer Skib, fkiont den i dc

ældre Tider har været meget befogt af de Tydflce, fom handlede paa

Jisland. Fra Hukken Vasldfe-Tangen y flikker et Steen-Reev ud to Ka-

bellængder der inden for; dog i Aabningen a£ Bugten kan et maadeligc

Skib ligge, da der med daglig lavt Vande er 3 Favne dybt. N. O.

Vind er her den værfte, men dog er uden Tvivl Soen ikke nær faa

flem fom paa Kiebkviig; man gior bedft i at fortoie med det Bagbords

Anker i O. N. O,, og det andet i S. O. t. O. fra Skibet, og videre kan

man bringe et Kabeltoug forud fra Bagbord i Land, paa et af Skiærene i

Nord elJer N. W. paa Compaffet, for at holde Skibet ftævnet imod

N. O. Vinden j et andet Landtoug maattc giores faft paa Syd -Skiærene

omtrent i W. S. W. fra Skibet (alt paa Compaffet), fom i godt Veir

kunde tages agter ind, men med haard Kuling af N. O. flikkes los og

lade ligge paa Bunden,- derimod med blæfende Sydveftlige Vinde, om
det holdt for haardt agter fra, kunde det tages forind paa den Styrbords-

Bov, da der paa det Nordre Landtoug kunde flikkes faa meget igien, at

Skibet kunde fvaie derover.

Med alle Vinde kan man her midt i Bugten lande med Baadc, dji

Landbredden ikke er ftenig.

Naar man peiler Keilen noget Sydligere end S. S. W., da er man
lige for Havnen. Keilen (g) er et meget mærkeligt og kiendeligt Bierg,

fom toner fig fom en rund Ipids Pyramide, eller fom en Hoeftak

omtrent.

(8) Dette Field er mærket paa Kaartet over Kyften Plade A. og er let at kiende>

fom og Land - Toningerne udvife.
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Om STROMSVIIG, Plade F

Endnu en liden Viig paa famme Kyft. Midt i Viigen er den bedffe

Anker-Plads god Sand- og Leer-Bund, bliver ei mindre end 5 Favne

iTied lavt Vande. Nord-Oll er her ligcfom paa de foregaaende den vær-

fte Vind- dog vil den uden Tvivl ikke her give faa fvær Soe (da den

ikke har faa lang Strækning), at jo gode Ankers og Touge kunne hol-

de; thi Grunden er meget god. Som Handelfted havde det den Ulei-

lighed, at her ikke er godt Landings-S"ted for Baade; thi Landbredden er

overalt klippig, dog har den i de ældre Tider været brugt, da de Tydfke

handlede paa Landet. Det Sted, fom er mærket paa Kaartet a o, have de

ryddet-, og faavidt giort til den bedfte Land-Gang, hvor man kan komme
til at loffe og lade med Fartoier, undtagen med lavt Vande, og med alle

Vinde undtagen af N. O. Der falder meget færlkt Vand ud i denne

lille Bugt> hvoraf den har fitNavn Stromsviigt faa Vandet endog er brak

med lav Vande, hvorvel den er temmeUg dyb fra 4, y til 9 Favne.

Til Mærke, at man er lige for Havnen, har man Svedkolt (9)

over eet med det hoiefte Jlkre- Field (lo) omtrent i N. O. , og til fam-

me Tid Keilen omtrent S. W. t. W. Man ligger bedft her, med at have

et Anker forud i N. O. t. O. eller N. N. O. og et godt Kabeltoug i

Land, i Midten af Bugten, hvor der findes med lavt Vande et lidet

Skiær, hvilket der er Hul igiennem, at giore Kabelrouget faft i.

(9) En ftor lislandfk Bay eller Huus paa Alptnnæyy fee Kaartet over Skiæria-

Fiorden , Plade H.

(lo)- Akre- Field ved Nord- Hukken af Hval ^ Fiorden ^ viifl: paa Kaartet A, bg

Uendeligt af Land -Toningerne, omendfkiont her£iu i en anden Peiiing.



Om HAVNE -FIORD, Plade G.

13enne Havn, om ikke den florfte, kan dog anfees fom hidindtil

at have vieret Hoved -Havnen paa listand. Her har rtedfe været den

forncmfte Sfimleplads for den Kongelige Handels Farroier, hvortil uden

Tvivl fornemmelig har bidraget, at Havnen i fig felv er ganfke god,

og en af de rummelige Havne her i Nærheden, og tillige er letreft at

komme til Socs fra, men i Særdeleshed, at her er god Vinter -Havn,

for Fiflce-Jagrer og maadelige Fartoier, fom kunde taale at l>nae ror med

Javt Vand. I Mundingen af den Bugt, fom tiener dem til Vinrer-Havn,

og inden for, er omtrent 9 Fod Vand med daglig hoit Vand, og mere

med Spring -Tid.

Havne "Fiord har den Lykke tilfælleds med alle de andre Havne

her paa den Sydveftlige Kyft af luland^ overmaade fieldcn eller aldrig

at fee Hav -lis, og fom enddog ikke kommer herind, og Fiorden felv

fryfer ikke til. Jagternes Oplags -Havn belægges vel næften alle Vintre

med lis, men fom den ikke der kan fkrue, da der ikke er mindfte Soe-

gang, kan det ikke være til Hinder for de der oplæggende Fartoier.

Man har endog feet et Fartoi overvintre for fine Ankre i den alminde-

hge Havn lige for Handel -Stedet. Som denne Havn dog er aaben mod
Weften, fætte haarde Wcftlige Vinde temmelig Soe ind, men fom Grun-

den er jævn opgaacnde, tager den meget af, at man kan ligge for fine-

Ankere, og aldrig blæfer Sde- Vinden faa haardt ind, fom de Sydoftlige

Vinde kafte fra Landet, hvorfore man og fortoier med bedfte Anker

for diffe. Paa den indre Anker -Plads bliver ikke mindre end 3 Favne

dybt med lavt Vande.

Denne Havn har hidindtil havt den ftorfte Fifkc-Virkning, deel«

fordi her var mere Rorelfc, deels og at de fmaae Fifke-Jagter, fom vare

overfendte, til at opmuntre og lære lislænderne Hav-Fifkeriet, laac flæn-

dig her.

For at anduve og indfeile Havne-Fiordy da, naar man cr tværs fra

Skairenr-ffukt fættes Courfen Sydoft J Syd paa CompalTet, og naar man
faaer Kicnding af Ftveljeldy fora er et hoit, ved N. O. Enden noget

brat
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brat necdgaacnde Field, der ligger noget inde i Landet > da holder mau
det fledfe i S. O, |; O., hvilket bringer lige for Havne-Fiord. Omtrent

et godt Canon "Skud fra Strandbredden midt i Bugten 2ii Havne "Fiord^

udmærker fig en liden Plet, fom om Sommeren er meget gron; paa denne

ligger en ftor Biiy (ii) kaldet Sefbergy naar denne Bay holdes paa Vi~

velfieldei; faa feiler man lige iijd ad Fiorden, og fri for de mange

Skiær paa den Nordre Side, fom og for Helga- Skiær paa den Sondre

Side. Men /kulde man for tyk Luft og Taage ikke kunne kiende

veljii'ldy da er dér en Huk ftrax neden for Handel -Stedet, kaldet Ft/kf-

Ktetty denne vifer % fom 3de fmaae Skiær, og er kiendelig fortere

end det andet Land, dette tiener til fimmc Mærke, nemlig, at hol-

des over eet med Seibng; vil man ikkun ankre paa Hukkert - Rehden,

da holder man famme Mærke, til man faaer F^alore ^ Hbjde i W. t. S.

eller Wefter, og ankrer efter Behag paa 5 til g Favne, alt fom man
lober nær LangorQ (12), men man bor ikke ligge længere ude, end

at have Keikn over galdre - Hofde; thi ellers finder man paa adfkll-

lige Steder ftenig Grund. Vil man gaae ind paa den rette Havn, da

holdes endnu noget længere famme Mærke, til man nærmer fig til jFt/X'p-.

Klety faa holder man af Midtveis, til man er inden for denne Huki

hvor man ankrer efter Behag. Grunden er fandig, men noget /karp,

faa det egentlig ikke er ftærkholdende Bund, ellers cr Havnen god, og

om Sommeren ifær er der ingen Soegang af Betydenhed.

Til et godt Mærke, at kiende Havne-Fiordi naar man ellers er i

FaxB'Biigteny og fidcn at fogc ovenmeldte Mærker til Indfeilingen, tiener

i Særdeleshed Bejfejlady en grundmuret Bygning, ligger nogenledes hi>i,

og falder godt i Syne (13); den ligger -g^z. Æptanæs y det Land, fom ad-

ikiUer

(11) Bay det er et Iislandfk Huus.

(12) Langore er en Fifke Virke-PIads, og har Handelen fSr hnvt et Huus der,

fom ogfaa almindelig heifer Flag; en Fremmed kunde derfor let antage det

for Handels -Stedet felv, men dette ligger dybere inde i Bugten af Havnen.

(13) Stift- Amtmandens Bolig; den er for nærværende Tid hvid kalket.

Det vat for Kicndingens Skyld fra S^en faerdeUs nyttig, naar den ftedfe bl»v

faaledes holdt, faavelfom A^ottqyeu



fkiller Havne- Fiord og Skiæria-Fiord, men man maae ikke tage Feil af

denne og Jpotequet, ligeledes en grundmuret Bygning, men fom ligger

paa Sceltiarnarnces , der igien adfkiller Skiæria - Fiord og Holmeus-Havih

altfaa {kal man have difle Bygninger hver paa fin Side, naar man fkulde

gaae ind. til Skiæria-Yiorden, men dem begge om Bagbord, naar man

foger Havm-Fiordy og altfaa dem begge om Sryrbord, hvis man gaacr

til Holmens 'Havn,

Skulde man krydfe, for at gaae ind eller ud af Havne-Fiord, da

har man paa den Sondre Side ingen Ting at befrygte, undragen Helga-

Skiær. Dette Skiær eller Steengrund falder tildeels tor med lav Vande

i Spring-Tid; naar man ved Indfeilingcn har noget nær Længden af det

maa man ikke komme længere Syd, indtil at Vivel-Field g^^tM til Ham-

mercods Hammer. Lang- Mærket for Længden deraf er Hval-Fiordens

Sydhuk eller EJfidhals (14) over eet med Garde-Kirke, thi juft lige i

denne Strækning ligger Helga -Skiær.

Den Nordveft Side af Havne -Fiord, fra noget neden for Garde*

Kirke, og til den Nordligfte Huk Molshofde er meget ureent med ud-

ftikkende Steen -Grunde. Man maae derfor ikke komme længere Nord,

end at det Nordligfte af 3de fmaae Fæe-Hufe (15), fom ligge paa den

famme Gronning fonl Setberg, kommer til Nordkanten af Vivel-Field.

At lodde til diffe Grunde er ikke fikkert; thi der er 5 til 6 Favne tæt

.

ti[ dem, ellers er der midt i Farvandet, naar man er tværs for Molshofde

II til 13 og 14 Favne, fom aftager, alt fom man kommer længere ind.

Paa HavnQ-Fiord er der Lods, fom kommer om Bord efter dec

fædvanlige Signal.

Her er hoit Vande med nye og fuld Maane Kl. 6. Vandet fti-

ger og falder i Spring 14I Fod, og i flap Tid omtrent 9 Fod.

(14) Ejfio er et kiendeligt Field paa Syd-Hukken n( Hval-Fiorden.

(15) Dette Mærke, faaledes angivet af Minor, har jeg ved Iiidfeilmgen til

Havne ' Fiorden ikke tydeligen kunnet kiende, men jeg veed ikke at kunne

angive noget bedre. At krydfe i 'Havnen paa difle Mærker uden Lods, vil

man vanfkeligen knnde.







Om SKIÆRIA-FIORD og HOLMENS - HAVN
med videre, fom findes paa det fpecielle Kaart fra

KIARLARNÆS til MOLSHOFDE,
Plade R

SkIÆRIA-FIORD bærer dette Navn med Billighed af de mange

Skiær, der ligge uden omkring og i famme, den bliver og lidet eller in-

tet befeilet, fom der ingen Handels- Sted er, og har 2de andre faa nær

ved fig, Naar man kommer fra Soen, for at indfeile denne Fiord, og

har Kiending af begge de nysmeldtc grundmurede Bygninger, Jlpoteqvet

og Bejfe/læd; da bringer man dette fidfte i S, f O. paa det nærmeftc

(maaflcee lidet Sydligere), da maae man tillige have ct lidet toppet Field,

kaldet Nutan ^ pja Mellem-Landet og Grindar ^ Skard paa Over-Landet

over et med Bejfejlad (i6); paa dette Mærke indfeiles Fiorden imellem

de blinde Skiær Jorander-Bode og Kieppet\, med lavt Vande ere de til-

deels torre. Man vedbliver at holde dette Mærke, til man kommer Lan-

det, fom vifer fig lige under Bejfejlædy nær paa omtrent 3I Kabellængde,

og da vil man faae Kotisnæsheller - Huk over eet med Vivelfield. Med
dette fidfte Mærke, og S. O. t. S. Cours, feilcr man imelle'm Eijerodde

og Lamberjlader - Ski^r \\ Kabellængde uden om Eyerodde; (kulde man

da end ikke, for paafaldende Tykning, fee Over- Landet og kiende 7^/-

velfieldj da kan man vel endda gaae der igiennem omkring Odden Midt-

veis, thi der ere 3 Kabellængder imellem denne og Skiærene. Naar man
er Odden forbi, og har den omtrent i S. W. u W., da holdes Syd, indtil

at Keilen gaaer paa Beffejlæds- Kirks, og Eyerodde er i N. W. , da lader

man Ankeret falde. Man har der omtrent 9 Favne Vand Sand -Grund,

dog er her i Pletteviis Skiæl og Muslinger i Grunden. Man kan, om
h

man

(16) See Landtoningen fom ftaaer paa Kaartet; da den er ftukket efter en meget
ilet Tegning af Minory er den vel ikke faa fiin og reen, men dette Hoved«

Mærke kan man fikkert kiende. Jeg bar været i Stilling at tydelig fee det

under Forbifeiling, da jeg vel ikke ftyredc ind til Skiceria-Fiordt men feiledt

til Holmens ' Havn*
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man vil, fortoie med et Varp alene, for at holde Ankeret klar. Denne

Ankerplads kaldes Bejfejlæds Seila, da BeJfeJIæd ligger her ftrax ved.

For at indCeile Skiaria - Fiord giennem det Sondre Indlob, da

bringer man Apofeqvet paa Seitiarnarnæs i O. N, O. i N. fra fig, men

denne Peiling maae man have, forend at Vivetjield gaaer til Svedholt,

thi det er Tværmærket for Syd -Enden af Svedholdtsbode ^ da fees paa

SeHiarnarno'S nogle Bayer nær ved, men S. O. for Apoteqvet, den Syd-

ligfte af fammc bringes over eet med EJfiokaUy det er Syd -Hukken af

Hval-Fiordy fom da haves i O. N. O. Efter dette Mærke, og med

denne Cours, feiles imellem Suedholdtsl'ode, lom man faaer om Bagbord

og Svedholdts- Holm y hvilken bliver om Styrbord, indtil man er Hol-

mene vel forbi, ifald det er lavt Vande, at man kan fee dem, ellers hol-

des dette Mærke og Cours, faa længe til man faaer Fiveljield over

Eyeroddey og da holdes igien S. O. ind, til man faaer det ovenanforte

Mærke af Viveljield over Kousnæsheller; derefter folges det ovrige, fom

er fagt, for at ankre paa Bejfeftæds- Seila] fkulde man ikke kunne fee

Vivelfield^ da holder man Indfeilings- Mærket, indtil man har Eyerodde

i S. O. t S., forend man holder af til S. O., og gaaer faa omkring be-

meldte Odde paa i\ Kabellængde fra Landet, mellem den og Lamber^

Jladar-Skiær. Det Sondre Indlob har den mindfte Dybde, da imellem

Svedholdt sbade og Holmene er kun 3^ og 3 Favne Vand i Spring-Tid.

Hvis der ikke er faa megen Soe, at det bryder kiendelig paa

Skiærene, da bliver det altid fikkerft, at indfeile faavel det Sondre fom

Nordre Indlob med lavt Vande; thi da fees over Vandet Kiepperiy jfor-*

anderbodey Svedholdts-Holme og LamberJladerSkiær, Om man ikke ankrer

•^ti^ Bejfejlæds-Seihy kan man gierne lobe længere ind paa Fiorden, mellem

den og Kousnæsy hvor der er 3 til 5 Favne Vand med lavt Vande>

Leer- og Sand -Grund.

Man har endnu en god Ankerplads i Fosvaag paa 3 og Favn

Vand. Indfeilingen er let, man holder fig og ankrer midt i Vigen.

Alle diffc ere ganfke gode Sommer-Havne, Dybderne paa Kaartet

crq anfortc efter daglig lavt Vande. Havne-Tiden er KL jtim: 50', og

Vandet falder i Spring omtrent 14 Fod > og i flap Tid 9 Fod.



Til Tvær -Mærker for nogle af de Landlofc Grunde kan Folgende

tjene,

Naar Grote -Tangens Farde kommer over eet med Syd -Hukken

af Hval^Fiord dkr ' EJJ'io-Halsy da er man lige for Kieppeuy og naar F'ar^

den gaaer N. W. eller inden for EJfio-Halsy da er man inden for dette

Skiær,

Ligeledes for ^oranderbode, y da er man i Strækningen med dette

Skiær, naar Varden paa Sydernæs gaaer til Ejjio-Halsy og man er inden

tov fainmc, naar Varden gaaer uden for detre Mærke.

Endelig er der Sonden for j^potzqvet et langagtigt Bierg, kaldet

Næsholdt i derpaa llaac 2de fmaae Varder ^ det er neppe man feer den

Nordligfte af difle, men denne til EJjw^Hals giver Strækningen af N.

W. Hukken af Lamberjlader-Skicer^

HOLMENS-HAVN. Reikiavik er egentlig Navnet af Handels-

Stedet, fem ligger her ved Holmens-Hc^vn^ og er en af de Steder, Hans

Majeflær allernaadigft har behaget, ved Placat, angaaendo den lisland/ke

Handels Frigivelfe, at give Kiobllæd-Rettigheder. Havnen beholder endnu

Navn af Holmens- Havn fra den Tid at Handels-Hufene ftode paa nogle

fmaae Holme, der ligge her, fom kaldes Granholmene ^ men da Soen ofte

overfkyllcde dlfle, hvilket endnu dagligen fkeer, faa bragte man dem

fdrrt paa Orfars-Oe; paa denne kan og imellem i meget haardt Veir

Soen ftaae hoit, den er dog beboet af et par lislandfke Fifker-Familier.

Baade af denne Aarfag, og fordi det i andre Henfeender var beqvem-

mere, bleve omfider Magazinernc flyttede lige over for paa det fafte

Land, og Stedet var kaldet ReikiaviL

Her findes nok den ftorfte Samling af Bygninger paa hele lisland,

da der iblant ere adfkillige Publique, faalbm Tugthufet; Hans Majefttet

har nylig ladet opbygge et nyt og {lort Skole -Huus, da Skolen fra

Skalholdt er forflyttet hertil, med de henhorende Lærere og Betientere;

ligeledes har Bifkoppen fra Skalholdt faaet Befahng at boe her. Her fin-

des og en Klæde -Fabrique, fom forarbcider grovt Klæde og adflcillige

Toier af Landets egen Uld.

Da Hav-



Havnen er til Sommer-Havn meget god, Ind- og Udfeilingen ikkei

vanfkelig, og fom det tillige er en temmelig god Fifke-PIads, bliver det

af diffe og flere Aarfager ar formode; at denne Havn bliver, i Folgc

den frigivne Handel, en af de meeft befcilede.

At nnduve og indfeile denne Havn, er virkelig, med Kaartet over

Kyflen og dette fpecielle Kaart, temmelig let. Hvor man end er ude i

Faxe-Bngteuy og har Kiending af EJfio-Field i da fætter man Courfen der

efter, indtil man nærmer fig Havnen; til at kiende dette, vil Land-

Toningen, fom her folger paa Bladet M, give bedftc Anviisning. Ejfio-^

Field ligger paa den Nordre Huk af den Indbugr, hvor Holmens-Havn

er, og fom adfkiller den fra Hval-Fiord; og Akkre-Field ligger paa

Land-Tungen mellem Hval- og Borger-Fiord, Skarsheide-Field noget inde

i Landet, og Btaae-Kull et Stykke inde i Borger-Fsord y diffe Fieldc ud-

mærke fig faa kiendelig fra alt Landet der omkring, fom tildecis er lavt

at man ikke kan tage Feil, og ere overmande gode Landkiendinger, i

hvad Havn heromkring man end vil foge. Naar man kommer nærmere

Holmens-Havn y at man kan kiende Under-Landet, og fee Bejfeflæd og Jpo--

teqvety er alting tydeligt for Indfeilingcn; man kan holde efter Foden af

EJfid - Field y indtil man er omtrent midt for Bngten mellem Kiarlarnæs

og Grote-Tange y har man da Kiending af ViveUField-^ bringer man delte

i Syd \ Oft, og ftyrer famme Cours, hvilket bringer lige for Eng-Oe;

denne er maadelig hoi, paa famme ligge nogle Bayer, fom kunne tiene

til Kiending; (thi man feer da tillige Jlkker-Oei men denne er en liden>

lav og ubeboet 6e. Ind imellem diffe er Indfeilingen til Holmens-Havn^

men man maae vogte fig, at ikke nærme fig Mker-Oe paa den Nordre

Side, paa mindre end 7 Favnes Dybde, da der flikker et Rev nogle Ka-

bellængder ud derfra; naar man er imellem diffe Oer, fees (5rfars-i)e,

og holdes need, til at gaae Often om den, paa et par Kabellængders Af-

ftand, indtil man haver det Sydlige deraf omtrent i Nord; der er den

bedflc Anker-Plads , paa 6 til 7 Favne god Grund. Ifald man ikke kunde

lægge Anker -Pladfen op, og desaarfag vilde krydfe eet eller flere Slag,

da maae man vel vogte fig for et ReV) der flikker omtrent 3 Ka-

bellæng-«

I
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bellængder i S. W. ud fra den Sydlige Pynt af--E»^-d^, der er 7 Favne

dybt læt til der.

Naar man var kommen Sonder fra, og havde paflerec Seltiarnar-

næs i eller var i Nærheden deraf, hvilket kiendes af Jlpoteqvat^ kunde

en Fremmed let forvildes, ved det man fra Soen kan da fee Skibene>

fom ligge paa Havnen, og troe, at man kunde holde ind imellem Nas^

Jet og Jakker -(5e i men der cre, for Grunde og Skiær, ingen Lob, faa

det er nodvendigt, at gaae uden om Akker~Oe. I Tilfælde kan man
gierne gaae imellem Eug-Oe og Viid-Qe til Holmens-Havn] dette Lob
er reent, ifær nærmefl og tæt under £71^-0^3 indtil man kommer til Re-

vet fra Sydhukken > derimod fra lille Skarva-Klett i lige Linie til det

Nordlige af Fiid-Oe ftrække fig nogle blinde Skiær.

Havne -Tiden og Vandets Stigen og Falden er her paa det nær-

mefte fora i Sktæria-Fiord.

Efter Herr Stift-Amtmandens, Kammerherre Levetzovs Foranftalt-

ning, ere der for nærværende Tid Lodfer her paa Havnen, imidlertid

kan man med diffe Efterretninger og Kaartet fikkert anlobe denne Havn.

Her i denne Bugt, fom dette Kaart indbefatter, ere adfkillige an-

dre Anker- Pladfe, men hvor Skibe aldrig komme> formedelft at Handels-

Stedet er paa Heikiavik, fom og i alle Henfeender er det beqvemmeftc.

Skade og beklageligt er det, at her er dog ingen god Vinter- eller Op-
lags-Havn. I den Bugt, der kaldes ^onge-^ans Finter-Havn ^ har vel

et Skib, fom den fik Navn efter, lagt Vinteren over, men der bliver

med lavt Vande ikkun 6 til g Fod, altfaa flyder og ftaaer Skibet vexelvlis.

Smaae Fartoier, fom ikke ftikke mere end 6 til g Fod, kunne

faae en god Oplags-Havn i Knudsviigy da Grunden er god og reen.

EIDSVIIG imellem Viid-Oe og Gieldtnganæs y er en liden An-

ker-Plads, Indfeilingen er meget let Nord om Vtid-Qe,

LEER VA AG har for liden Dybde, fom Anker -Plads, dog

kunde man med fmaae Fartoier; og i Bugterne ligge op paa famme

Mttade, med at ftaae tor med lavt Vande,

TÆRNOE-SUND fkulde uden Tvivl blive den bedfte Vinter-Havn

for ftiirrc Fartoier, da midt i Lobet er med lavt Vande a| til 3 Favne;

man



man ligger her meget fikker, baade for Soe og Storm, men det dybe

Lob er kun fmalt, man kunde da fortoie agter og for. Paa Kaartet er

der nok viift for ftorr, nemlig at Tærnde fkulde ligge nærmere Lander,

Indfeilinecn er faa let, at den behover ingen videre Anviisning end Kaar-

tet. Man kan gaae Sundet ind og ud, baade Norden og Sonden om
Oen, ligeledes kan man gaae Oerne og Landet her omkring meget nær,

undtagen Syd-Oft Enden af Lmd-Oe, Vilde man gaae ind af det Siindrc

Indlob, da feer man ikke Aabningen af Sundet, eller Tærn-Oe at fkilles

fra Landet, forend man har Gicldinganær tværs, ja endog er det forbi.

Endelig er KOTLE-FIORD. Næften midt i famme ligger et

lidet Skiær, kaldet Helga Skiær; man (kal gaae Norden om det > mellem

dette og nogle fmaae Skiær, fom ligge ud fra Siaulqvir-Huk, ikke nær-

mere end i Kabellængde til Helga - Skiær; med hoiefte Vande fees dec

ikke over Vandet; naar man er kommen inden for Skiærer, og kan

fvaic frit, maa man ankre, hvor man har z til 3 Favne med lavt Van-

de ; god Sand- og Leer -Bund.

i HOFSVIIG kan ingen Skibe gaae ind, for Skiær og Grunde,

og ikulde man krydfe her paa Bugten, bor man ikke nærme f\g JSr^tnnæs

fra denne Side, eller Aabningen af Vigen for meget, af famme Aarlag.

Om



Om HVAL-, BORGER- og STRAUNS-FIORDE,
Plade I.

Hval-FIORDEN er en dyb indgaaende Fiord. Naar man vil and i-

ve famme, da rerrer man fin Cours, efterfom hvor man er paa Faxe-

Btigteiiy at gaae ind imellem Ejfid- Field og Akker ' Field naar man da

kommer faa nær, at man kan fee Fiorden aabne fig, holdes med Olkr-

Cours paa CompafFet midt ind i famme, indtil man faaer Kiarlarnæs i

Sonder, da maae man holde fig til den Nordre Side af Fiorden , for at

fkye NtJifia-Skicrr, Mellem dette og Sonder -Landet er ganfke opfyldt

med Skiær og Grunde* Med lavt Vande fees NetiJlaSkiær. Til Mter-

ke for at være pafleret dette > haves Keilen^ det omtalte kiendelige Field

paa Syd -Siden af Faxe -Bugt* At ikke feile Sydligere, end at bringe

det tæt Norden til Andreas-Oey forend at Sorbay er kommen Weften

for det underftc af Effio-Field^ derefter holdes Midtveis ind ad Fiorden

med Ofter-Cours, indtil man faaer Kiending ^£ Hval-Eyra,*

Skulde man krydfe ind af Hval-Fiorden , da maae man ikke kom-

me Akkernæs-Skagen nærmere end \ Miil, elier efter Loddet lo til 12

Favne, ril man faaer Kiarlarnas i Syd paa Compafler; fiden kan man

nærme fig den Nordre Side til paa 8 Favne, indtil man er forbi Indre^HoU

men; derefter er Fiorden reen tæt til Landet paa denne Side, men paa

den Sondre Side maae man ikke komme Andreas-i5e nær, Norden for,,

paa mindre end 12 Favnes Dybde, og det beilandig derfra op ril Neujla-

Skiær^ og fra det igien til Hval-Eyray ikke paa ringere end 16 Favne,

thi flrax inden for difle Lodfkud bliver grundt, og man kan ftode paa

blinde Skiær. Hvat-Eyra er cn lav udftikkende Huk, men er reen;

man kan gaae den nær paa en Kabellængde, og haver 7 Favne Vand.

Often for denne Huk er en Anker-Plads paa xo til 11 Favne Vand, god

Sand-Grund. Her har tWEorn været et Handel/led og Slagter-Havn; og

da i Egnen heromkring ere gode Græs-Gange, og Indbyggerne lægge

Vind paa Faare -Avlen igien, kunde det give Haab> at denne Handel

kunde faac Sted her paa nye.

Meti



Men fom Vinden blæfer næftcn doglig ud 7i£ Hval- Fiorden ^ hvil-

ket girer her nogen Soe, kan man faa længe ikke med Fartoier komme
vel til og fra Landet paa Hvat - Eyra'j men ftrax inden for er Marie^

HavTiy fom er meget god, fkidnt liden; i denne ligger et lidet Skiær,

kaldet Marie - Skiver ^ hvor Anker-Pladfen er inden for; dette Skiær fecs

ikke forend med ^ Ebbe; ikulde man derfor komme med hoit ^^ande,

for at gaae derind, giorde man bedft, at floppe under Hoids Houle Tange,

en meget god Anker- Plads paa 6 til 7 Favne, indtil man enten ved

det faldende Vande faae Skiærct, eller man foer hen med Fartoier, at

fætte et eller andet Mærke derpaa; tæt rundt om det er der med lavt

Vande 2\ Favn dybt, Naar man fciler ind, og faaer Marie-Skiær i W.
N. W. I W. Kabellængde fra fig, lader man bedft Styrbords Anker

falde, og bringer det andet ud i Wefter og W. t. S. at faae Skiærer i

N. W. t, N. fra fig; her er aldeles ingen Soegang, men endog faa godt

fom altid ftille; thi om det end blæfer en Storm paa Fiorden, fornem-

mes fielden Vinden herinde. Saalænge et Skib ikke flikker mere end

15 Fod, kan det beflandig ligge flot her, men fkulde det gaae dybere

kunde det ligge over paa Hotils Houk Ankerplads. Her er overalt reen

Sand-Bund. I Indbugten falder det næften tort med lavt Vande (17).

Havne-Tiden er her Kl. 5^, og Vandet ftiger og falder i Spring-

tid omtrent 14 Fod.

En Miil hoiere oppe i Fiorden er endnu en liden Havn, kaldet

QJler-Hvatnsviigi hvor et Skib kunde ligge inden for en liden Oe, der lig-

ger i denne Viig. Foruden det er der næflen overalt god Anker-Grund

dybere inde i Fiorden, men her falde faa ganflce forflcrækkelige Kafte-

(17) kiender ikke Ilfens Befkaflenhed her om Vinteren , ci heller det

locale af denne Havn, uden af Minors nu anfdite Beretning og Kaartct,

men deraf at flutte, fynes mig her at kunne blive en god Vinter -Havn,

fom dog virkelig hoves Mangel paa blandt lislands mange ovrige Bugter
' og Havne, og at det maa/kee fortiente nogen Opmærkfomhed , ifald i F6*lge

den givne frie Handel, lisiændere felv eller andre i lisland her omkring

boende Handlende kom til at eie Skibe af nogen Storrelfe, mere end Jagter

eller Hnkkerter. Udg. Anmk.



og Hvirvel -'N'inile, endog naar det blæfer maadeligt, faa det ofte reifer

Hvirvler af Siien nogle Favne i Veiret, hvorfor Skibe ikke bor lettelig

vove at gaae derop.

Vinden blæfer ofre meget haardt ud ^( flval-Fsorden ) faa man ikke

kan feile den Ind, thi at krydfe den op, endog med Floden, vilde, om

det var miiligr, dog nok blive meget vanflceligr, i det mindfte for man

var inden for Neiijla- Skiær y imidlertid er der ved Mundingen af Fior-

den ftrax Norden for Kiarlarnæs en liden Stoppe-Havn kaldet

ANDREAS -HAVN, den er Sonden om Andreas -Oe. Her er

ikke vel Rum for mere end eet Skib 5 og er desuden aaben mod Soen for

Nordvcftligc og Weftlige Vinde, men diflc blæfe om Sommeren ficldcn

haardt mod Landet. For andre Vinde er den meget fikker. Naar man

er for Mundingen af Hval-Fiorden^ foges Kiending af Andreas-Qe y fom

man dog paa den Nordre og Nordveftlige Side ikke maae nærme % paa

nogle Kabellængder, og paa den Oftre Side af den er ogfaa ganfke op-

fyldt med Skifer; men man maae bringe Oens Weft-Huk i S. O. og S.

O. t, O. fra fig, ftyre faa S. O. imellem Oen og Skarvakletterne ^ nogle

Skiær oven Vandet, hvilket altfaa bliver om Styrbord, og Oen om Bag-

bord. I Mundingen af Havnen er 10 Favne Vand Steen -Eund, Imel-

lem N. W, Enden af Skarvakletterne og Oen er der 6 til 7 Favne, end-

nu Steen- Bund, men ftrax inden der for Sand -Sund, og naar man faaer

Weft- Hukken af Andreas ~Oe i N. W. 2 Kabellængder fra fig, og tillige

den S, O. Ende af Skarvakletterne i S. W, omtrent Kabellængde, da

er den rette Anker- Plads, hvor man har 4 Favne Vand med lavt Vande

god Sand -Grund, fom ligner Kliid. Weft -Hukken af Andreas-Oe er

reen tæt til; fra den Sondre Side midt for Oen eller lidet Oftligere er

ct lidet Steen-Reev paa ^ Kabellængde. Ved Indfeilingen maa man og

vogte fig for de Reev og Skiær, fom flikke ud fra Musnæs y hvorfore

man ikke bor feile Sydligere eller Weftligere, end til at denne Huk
kommer i S. O.

Ligeledes paa den anden Side, under den Nordre Huk af Indlobct

til ffval^Fiord} ligger endnu en god Sommer-Havn kaldet

E KROS.



KROSVIIG. For at anlobe denne, holder man Cours efrer Syd-

kanten af Akker " Field y og har man Kiending af Akkernæs- Skagen ^ en
*

fra Akkcr-Fieldet lav udfllkkcnde Land -Huk, til hvis Weftre Side ikke

bor kommes nærmere end en liden Qvart-Miil, eller efter Loddet paa

13 til 14 Favne, for de fra Flafe-Tange udflikkende Reve. Naar J5/ø/7^-

hil vifer fig langs med den Nordre Side af Krosviigs Indbugt eller Son-

dre Side af Flafe^ Tange:, da kan man holde ind med O. t, N. Cours

Weften om Tiotar- Skiærene\ med lavt Vande fees de juft i Vandfkor-

pen? man ankrer almindelig, naar man har den Sydre Flafe-Tange-Huk

iN. W, t. W. Inden for Tiotar-Skiærene er Bugten reen overalt, og har

god Anker-Grund, Paa den Sydre Side, og uden for Sydre Flafe-Ttin-^

ger kan lobes. efter Loddet for Enden af det til paa 7 Favne, og fiden

paa 6 Favne Dybde. Men er man Weftlig i Farvandet, og ikke fkulde

kunne fee Krosviig for det hoie Land , fom er Often for famme, har

man alenefte at bringe Blaaekiil i N. O. t, O. og ftyre derefter ind til

Krosviig): dette er tillige Mærket for Tiotar - Skiærene y nemlig det Nor-

dre Horn af JSlaaekul over eet med Jader-Bay (18); denne Bay er kien-

delig,, i det den ligger eenlig for fig^ felv paa det flette Land, vil mam
derfor gaae ind til Krosviig Norden eller Weften om Ttotar-Skiærene r da

holdes faa meget Nord, zx Nordre-Horn z£ Blaaehil aahner fig lidet Nor-

den for ^ad^ir-Bpy (efter Sdemands Sprog) en Haandfpags Længde, faa

gaaer man fri for Skiæret, og ankrer, fom for er meldt j vil. man der-
* *

imod gaae Sonden eller Often om Tiotar- Skiærene ^ da tnaae holdes lidet

længere fra Skiærer, for et Rev, fom flikker 2de Kabellængder ud fra

famme; man lodder dertil paa 5 til 7 Favne, og til Grunden paa den

anden Side paa 6 Favne. I Lobet er der 9 Favne dybt. Mærket for

denne Indfeiling er, at holde Blaaehtls Nordre-Horn midt imellem Jhrf^r-

Bay og Garde-Kirke. Omkring Kirken ligge 5. eller 6 Bayer famlede.

Naar maa haver Sydre Flafe- Tanges ydre Land -Huk, i N. N..

Wo) da. er man inden for Skiæret, og, har reent overalt..

Denne:

(18) Toningen for dette Mærke, ligerorm det Folgendé for Indfeilingen. til.

Eorger.'Eiordmi. ftaaer paa. Kaartet efter Minors^ Tegning*.



Denne Havn kunde uden Tvivl være meget beqvem til et lidet

Handels-Sted, det ligger færdeles beleiligt for Fiflceric, da det er nemt

at komme til og fra Soen , hvorfore det og var en beqvem Havn at

foge for Fifker-Hjakkertcr , fom laae paa Fifkerie i Faxe- Bugfen ^ naar

de for Srorm, ondt Veir og dcfligefle maatce fdge Land; uden Tvivl

kunde der og gives noget Slagtcrie, da heromkring ere gode Græs-Gange.

Denne Egn er og tillige temmelig vel beboet.

BORGER-FIORD er ligeledes en i Landet temmelig dybt ind-

gaaende Fiord 5 men her findes ikke egentlig Havn eller god Anker-Plads;

dog, ifald man var nodfaget, eller vilde gaae derind; er der Anker-Plads

inden for Midfiord-Skiær, Naar man andaver Borger 'Fiord imellem

Ækernæs og T/iormoder- Skiber ^ da bringer man Blaaehil i O.
;J

N. og

ftyrer derefter midt ind af Fiorden; naar man kan fee Midjiord-Sktæri

da holdes det juft lige under Blaaekuls Nordre-Horn ^ indtil man nærmer

fig Skiæret paa nogle Kabellængder, da maae holdes lidet af, for at gane

Noidea om det; man boicr ikke for tidlig ind, thi der flikke blinde

Skiær ud derfra; naar difle ere vel paflerede, holder man lidet Styrbord

indj at ankre omtrent 6 til g Kabellængder derfra, paa 3 til 4 Favne

Vand, Vel ligger man her i IJcfkydt for Soen, thi den Soe, der kaa

ftaae ind, er kun en dod Rulling, men man ligger med Paalands Vind

dog ikke vel; thi Ebben giver ofte 2 til 3 Rundflag i Tougene; det er

giinfke nodvcndigt at fortoie, det enefte Gode er, at Grunden er reen,

og at der er god Holde -Bund.

Hdiere oppe, inden for Borger-Eyra^ er vel god Anker-Plads for

maadelige Fartoier, i Henfeende til Befkydt, men her bliver ikkun 11

til 12 Fod Vand med lavt Vande, og her cr tillige en meget urolig An-

ker-Plads, for den ftærkeStrom, Tiden og Ebben foraarfager. Opfeilin-

gen dertil er i ovrigt tydelig nok af Kaartet. At krydfe ind ad Borger-^

Fiordy vilde ikke være raadeligt, da der er faa ureicnt paa begge Sider.

' E 2! STRAUNS-



StRAUNS-FIORD er ftrax Weften for Nord -Hukken af Borger^

Fiordf en meget liden Havn, hvor der med daglig lavt Vande ikkun

cr 9 Fod, og med Spring- Tid ikkun 7| Fod. Her har i gamle Dage

været Handel -Sted, og Indbyggerne i Myre- og Borger -Fiords Syjler

onfkede meget, den kunde blive optagen iglen, da de have faa langt at

reife til Handel -Stæderne paa begge Sider j her og i hele Myre - Syjel

er meget beleiligt for Filkerie^

Ved Indfeilingen bor man paffe at komme ind med holt Vande;:

thi ellers er det ikke godt, at faae floppet paa Anker-Pladfcn, da der ikke

er Rum nok, at ec Skib kan fvaie for fit Anker og torne op, uden at

ftodc. Strommen er og temmelig ftærk, i Spring-Tid lober den omtrent

3 Miles Fart, en Aarfag mere, for at paffe at komme ind med ftille Vande-

Fra Soen afToges Thormoder - Skiær ^ fom er holt og kiendeligt,

Gg fees forend noget af det læge Myre-Landi naar man har Kiending

deraf, da bringes det i O. NI O- og ftyres med denne Cours lige derpaa,

til omtrent en Uden Halv Fierding MiU fra det, for at undgaae Ordflrx-

1



boåey faa holdes noget af" C3ften om dette, og da vil man fee begge Var-

derne (diiTe erc af Minor opreifte) efter den Tegning, fom her ftaaer

over, holdende den Inderfte lidet Norden for den Yderfte; efrer dette

Mærke fciles Nord eller Weften om Svarta-^Fles Skiær, medens man

gaaer dette forbi, kan man aabne Varderne noget mere, men fidcn ivert

imod, for at vogte fig for et blindt SkiEer kaldet Dritande,

Men naar man kommer Korrenæs ^ Hdfde nær paa 3 til 4 Kabel-

længder, maae Varderne igien aabnes, at den Inderfte fynes cn Skibs-

Længde Norden for den Yder/le. I Mundingen er der ved Korrences

Sid^e flakkere, end ved den anden; man holder Sonder om HotLvur-

åerbiergi hvor den yderfte Varde ftaaer^ man kan da ikke fee den inder-

fte. uden at gaae nogle Vevlingcr op i Vantet j fiden holdes Midtveis

imcllcui Hotlevurderbierg og Buder^Oe; naar man er ud for Midten af

denne, maae Ankeret falde; det vanfkelige, fom fagt, er at faae tornet

op, da her er faa lidet Rum, dog med hoit Vande gaaer det an. Man
gior bedft i at fvinebinde, da her erhdet Rum, og her ikke kan gaae

no<^en Soe; der er kun 60 Favne fra Land til Land. Mere end eet

Skib kan derfor ikke vel faae Rum , men Often for Btiders-Oe var Rum
for 3 til 4 Fartoier, naar de kan gaae derind med hoir VandCj da der

ligger lige i Aabningen ved Syd-Enden af Bliders - de et Skiær, fom fal-

der tort med lavt Vande; det lees lettelig, at man ikke kan feile denne

Havn ind* uden med en nogenlunde rum Vind. Kafte-Vinde falde her

aldeles ikke. '
.

H^er bliver hoir Vande med nye og fuld Maane Kl. 5 , 30 til

40 Minuter. Vandet reifer og falder i Spring Tid la til 14 Fod. Uden
for Strauns-Fiord imellem Holmene og Skiærene fætter Floden S, S. O.

og Ebben N. N. W.

Om
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Om STAPPENS- og BUDENSTADS- REHDE,
Plade K.

Paa den hele Kyft fra Strauns - Fiord y fom dog er en vanfkelig Havn

nok, og til Bttdenftads-Rhed ere ellers aldeles ingen Havne eller Anker-

Pladfe for Skibe at kunne fdge. Paa denne Strækning ere mangfoldige

Skiær, helfl paa Kyften af Myre-^SyffeL De Bugter og Indviger, fom

kunde have Anfeende til Havn, falde med Ebben aldeles forre, og tillige

have ingen Befkydt for Soen. Den Havn, her haves ved Budenftad kal-

det Biidenjlads OJft falder ligeledes tor. De Skibe derfor, fom komme
hertil, for at iolfe og lade, maae fdrft ankre paa Rheden, og erkyndige

fig hos Lodfen eller bekiendte Folk, naar Vandet tillader, at feile ind i

OJfen. Der fættes da Pæle til Mærker for Lobct ved Mundingen, og

maae man dertil vælge ftille og godt Veir. Naar msfn er kommen ind,

bliver Skibet ftrax fvinebunden lige for Handels-Hufene, og bor til mere

Forfigtlghed haves en Top-Jolle i Land, at, naar Skibet bliver ftaaende,

det ikke karter over, da Ebben (kiærer fomme Tider Grunden bort paa

Siden og agtcrfra. Er Skibet for dybgaaende, til at gaae ind i OJfef/^

maae det forft lofle faa meget paaRheden, til det kan flyde derind. Man
kan af dette let flutte, at til at befeile denne Havn, maae haves et godt

ftærkt Skib, og fom er bygt til at kunne ftaae ton I Sprlng-Tid er

der fra til lo Fod Vand i OJfenj det er forfkielligt, een Spring-Tid

giver mere Vand end en anden, Paa den Aarets Tid, fom det befeiles,

nemlig om Sommeren, er Aften -Floden en halv til en heel Fod hoiere

end Morgen • Floden. Havne-Tiden er her Kl. 6|» Floden gaaer her

langs uden for Landet S. O. og Ebben N. W.

For at hzkik Budenjlads-Rhed y foger man Kiendlng z£ Buder-Fietd

eller Malifelt y et hoit rundagtigt Field (19), det bringes i Nord paa Com-

palTet,

(19) Paa Kflartet ere onbragte Fortoninger af Fieldftrækningen lang« med diffe

ade Rehde, fom er ftukket faa godt, fom det liaver v.xret muligt, efter en

grov og temmelig utydelig Tegning af Sal, Miwor, forhaibende dog, at

Hoved -Mærkerne kunne blive kiendelige.
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pan«t, og naar man Kotnmer faa nær, at man kan fee de tvende Sklær

Diupa- og Gruniia-Skiæry da er Ankerpladfen let ac foge, fom er lige

for Budenjladi naar man haver Grunna- Skiær over eet med Kirkhiholdt,

hvor der er god Anker- Grund- inden for er mere ftenigt; der er reent

overalt imellem, og indtil nær ved bemeldte 2de Skiær. Paa den N. O.

Side i Bugten kan loddes til Grunden pjr^ j Favne, og paa den anden Side

er dybt nær til Landet. Man fortoier uden Tvivl bedfl: Oftcr og Wefter

paa det, om Sydveftlige eller Sydlige Vinde fkulde blæfe, fom give paa

denne aabne Rehd meget fvær Soe^ at man da kan flikke paa Tougene,-

faa de tillige kunne hielpe at holde, tilligemed bor Pligt -Ankeret være

vel klart; det er en hoift vigtig Sag for dem, fom komme her>: at have^

paalidclige Ankere og Touge*

STAPPENS-REHD: en Mi il Weften for BudenJIad\ er figeledes^

en ganfke aahen Rhed for alle Sydlige Vinde, og har ingen anden Havn

5

det er hoift voveligt for noget Skib, at blive liggende her længere end

til Slutningen af Augufti Maaned, hvorfore og man bor lolTe og lade

med mueligfte Drivt, for at opholde fig det kortefte muligt. Losning,

og Ladning. -kan end ikke foretages her,, uden med godt Veir^

For at anduve denne Rehd , da bringer man JoMen i N. N. W.
Gg holder ind med denne Cours, til man faaer Kiending af Skiærer

Galten^ med hoieft Vande i Spring -Tid fkal dette dog ikke være fil-

fyne, med mindre Soen bryder derpaa; man bliver faa videre ved at

feile ind paa Bugten, til man faaer Handels-Hufene i N. W. t. W., hvor

man da ankrer omtrent |- Miil fra Kyften paa 10 Favne Vand.^ Mimr
mener, at det er bcdft at fortoie med eet Anker i S. O, det andet i S.

W. , paa det de deslettere kunne beggie hielpe at holde for de Sydlige

Vinde, men at man liiaae tillige have et Anker i Nord, thi om Sommeren,

faalænge det er godt Veir, ftaaer gierne Vinden ud af Landet om Natten.

Handelen holder her et Svær-Anker til Skibets Tienefte, fom be-

feiler Havnen; det bedfte her er, at Holde-Bunden er meget god paa an-

forte Anker "Plads. Der er Lods paa Stedet,, fom kommer til Skibene.

efter fædvanligt Signal,, naar de komme ind paa Bugten-

Om



Om SNEE -FIELDS NÆSSET.

Paa den udgaaende Land-Huk, paa hvilken Sneefields-^Skelen ligger,

hvoraf egentlig den Weftlige Huk kaldes Onvardanas ^ er der, fra Stappens

Rhed paa den Sondre Side, og om til Ohifsviig paa den Nordre Side,

vel aldeles ingen Anker-Plads, og endnu mindre Havn, men dog adfkil-

lige Fifkc-Leier, hvor Folk drage til om Sommeren, nogle Mile oppe

fra Lander af, for at fifkc og virke deres Fifkc; da naar Veiret og Soen

tillader det, der kan fifl^es paa ^ Miil nær Lander; men de maae, faa-

fnart de komme igien til Land, drage deres Baade op. Omnenr | Mii

Weften for Stoppens Rhed eller Hdlnanæs Huk-i ftaacr ved Landbredden

af en liden Huk en hoi opftaacnde Klippe, fom, naar den fees fra Soen,

'toner fig fom et Taarn, den kaldes Loedranger
^ og en Snees Favne

uden for den ftaaer endnu en anden ligeiaadan men mindre*

Om REEFS-OSS og OLUFSVIIG.

Over difie har jeg blandt Minors efterladte Kaarrer ingen fpcciellc

funder, cndfkiont hans Journaler vife, at han har opmaalt dem. Jeg

uddrager alligevel hans Befkrivelfe derover, fom jeg troer, med Kaar-

tct over Kyften, fora cr temmelig ftort Beftik, vil være fuldkommen

opljfcnde.

REEFS-OSS er en Indbugt i Landet, fom falder tor, liig den

ved Budenftad nylig befkrevne; den ligger ftrax Weften for Olufsviigy

og har fit Navn af ct langt Stcen-Reev , der flikker ud fra den fafte Land-

Huk? hvoraf Halvdelen er altid tor, men den anden halve Deel fees

ikke uden med lavt Vande i Spring-Tid; man feer da Enden, fom kal-

des Tajka; inden for dette er Indgangen til OJfeiiy fom falder tor med

daglig Ebbe. Saa langt inden for, fom et Skib kunde ligge fikker, bli-

ver ikke mere end 7 Fod Vand med Sommer-Spring-Tid, altfaa ganfke

utienlig for Skibe, faa meger merej da Sanden ikiæres af Srrommen

for-



forfkicllig der inde; men til et Vinterlag for Fifke- Jagter kunde den

være færdcles god, da de kunde hale faa langt ind, at de vare frie for

Strommens Skiæring , og forrole ved nedrammede Pæle. Indlobet er

vanikeJigt, man kunde i (aa FM oprette Varder til Mærker, eller lægge

Tonder paa Tajken (Enden af Steen -Revet). Til Stedet er meget godt

Fifkerie, her fanges og Havkalve. Fifken bringes herfra, fom paa dc

andre nærliggende Filke-Pladfer, med Baade til Olufsuiig.

OLUFSVIIG et Handelfted, har lige faadan aaben Rehd fom

Sfappen eller Biidenjlad^ rnen paa den modfatte Side af SneeJiMs - Næs^

ftt-i alifaa udfat (or Nordlige Soe- Vindeø men med Sydlige Vinde fal-

der her meget ftærke Aflands Kafte-Vinde fra Fieldene, gode Ankcre og

Tougc ere derfor her meget nodvendige. I denne Viig er Strandbredden

flak heel ud fra Landet, hvilket gior Losningen meget befværlig med

lavt Vande, da man har langt at bære God(et fra Baaden op til Handel-«

ftedei. Dette kunde meget afhielpes ved en lang Broe, fom maatte læg-

ges paa lofe Bukke^ naar difle vare faaledes indrettede, at de kunde fyl-

des med Steen, at den kunde udfættes, medens Skibe laae her, for Los-

ning og Ladning, og fiden optages j det forftaaer fig, at her ikke kan

lofles uden med godt Veir, og det er vigtigt at kunne med Drivt be-

nytte fig af Tiden,

Indfeilingen til Ankerpladfen er imellem Frbdar-Skiærene og Æorf-

Skiar> dette fidftc om Styrbord; tværs eller inden for dette ankres om-

trent en 4 Kabellængder fra Landet paa 7 til 9 Favne Vand. Minor

figer, at man berettede ham, det var fornodent, at have Tdndcr paa

Tougcne, for at forebygge at de ikke (kulde fkamfiles paa Grunden, men
at han felv dog ikke fandt andet end god lecrct Sand-Grund, Her paa

Stedet er Lods, fom efter fædvanligt Signal kommer om Bord.

Havne-Tiden er Klokken 5|, og Vandet ftigcr og falder omtrent

II Fod.
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Af" en atidien Beretning har jeg folgende Befkrivelfe for Indfei-

lingen til denne Ankerplads: "Naar man folger langs Kyftenj fra Ofwar^

**danæs^i og er forbi OJfm^ denne Sandbugi er kiendelig af en flak dog

"flieil Huk, og oven den et flakt Bierg? hvorpaa der ftaaer en Kirke og.

"en ftor Bay, fom er Syffel-Mandcns, tilligemed nogle flere Bayer; fra

"Hukken holder man i S. n W. og Sonder langs Landet ind ad Bugten,

"dog ikke at komme det Weftre Land nærmere end 4 Kabellængder.

"Handelsftedet ligger under det forfte hoie Field i Dalen; derved er et

"flort Vand-Lob, fom falder ud tæt ved Handels-Hufene, Der flirækker

"iig en liden Pynt ud her, hvor Lodfen boer; et par Kabellængder uden

"for den er en Klippe, der fees med lavt Vande (20). Handels-Hufene

"fees ikke , forend man er forbi denne Pynt , man holder da ind , og ftæv-

"ner lige paa det ftorc Vandlob, og gaaer faaledes fri for Skiærene, fom

"flikke ud fra det S. O, flakke Land, hvilket og tildeels med lavt Van-

"de er til Syne. Inden for bemeldte Pynt kan man fætte det Nordre

/'Anker en Kabellængde fra Landet paa xo Favne eller dybere, ligefom,

."man vil- ligge fra Landet til."

(ao). Uden Tvivl Frodnr- Skiær*

tf
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Om GRONNE-FIORD, KOLGRAVÉR-FIORD^
CUMBERVOOG og STIKKELSHOLM,

Plade L.

Paa Mivors efterladte fpeciellc Tegning over diffe Havne fandtes kun

den ene Side af Grdnne-Fiord aflagt; jeg har, for faa meget af den an-

den Side, fom falder her i Kaartet, draget det iid af Kyft-Kaartet Plade A,

men derfor ikkun trukket det med enStræg, uden at belkygge det. Da

derre fanledes, omendilciont ikke aldeles, er dog næilen fiildftændigt, for-

haaber jeg dog, at det, tilligemed Kaartet over Kyften, vil fuldkommca

og rydelig oplyfe folgende Belkrivning over Indfeilingen til

GRONNE-FIORD ; dette er og et af de Steder, fom Hans Maje-

ftæt nu fenefl: allernaadigft har forundt Kidbftæd- Rettigheder. Naar

man kommer Wefter fra ind i Brede-Bugten^ for at ville gaae til denne

Fiord, foger man Kiending af et meget mærkeligt Bierg, fom af Indbyg-

gerne kaldes Stdd^ men^af de Siiefarende Liig-Kiften (ai), fom det fy-

ncs at ligne; omtrent en ftiv Fierdedeel Miil Often for dette er Kros^

næs,y den Wefllige Huk af Gronns- Fiord; fra denne udftikker et Rev

nogle Kabellængder; man kan nærme fig det efter Loddet paa 5 Favne;

naar et lidet Under-Bierg, fom ligger ved Foden af Sukkertoppen y kan

fees Often for Landet ved Krosnæsy da er man Often for dette Steen-Rev.

Sukkertoppen y
paa V\s\mA(k Kirkhifelt y er et meget kiendeligt Field,

det ligger paa den Weftre Side midt inde i Gronne- Fiord. Naar man

feer det i Sonder eller noget Often for Liig-Kijleny toner det fig fom

en Sukkertop, af hvilken der er hugget ct Stykke oven af; lige udea

for Foden af det ftikker et lidet Rev ud, henved 3 Kabellængder.

F » Naar

(21) See Londtoningen Plade M, for dette og de folgende omtalte Marker

Jeg maae igientoge, hvad jeg haver fagt, at det er Hakket, faa godt fom

man haver kunnet, efter en grov og utydelig Tegning af Minor; men jeg

forhaater, at Mærkernes egen fa?rdeles Kiend«lighed vil bidrage til, at -delte

allig.evel kan blive veiledende.



Naar man kommer faa nær, at man feer Prajlens-Oe ^ holder man
« *

med S. O. t. O. Cours midt ind imellem denne Oe og KrosnccSy og vi-

dere imellem Flængt-Skiar og Stikkertoppen ^ til ,Handels-Sredet, fom lig-

ger inde i Biigren; man ankrer en liden Qvart-Miil i N. t. W. derfra,

paa 9 til lo Favnes Dybde.

Pr^fienS'Oe er maadelig hoi og brat, paa den Weftre Side maae

man ikke komme den for nær, for de i Kaartet mærkede Skiær, iovrigc

er det Weftre Indlob rcent.

Ligeledes kan og feiles ind til Gronne-Fiord Oden om PræflenS'

Oe, Paa denne og den Sondre Side er der dybt faa godt fom tæt til

Oen, hvorfor man og holder nær om til den paa z til 3 Kabellængder,

for at undgaae det Steen-Rev, fom ftikker ud fra Flængi-Skiær; naar

man er dette vel palTeret, ftyres over efter Sukkertoppen , til man er om-

trent Midtveis der imellem og Flcvngi-Skiæri da man holder fom forhen

omtrent S. t. 0.> ftævnende paa Handels-Hufene ned til Ankcrpladfen.

Man bor fortoie med aaben Klyds, for Sydlige Vinde, fom blæ-

fer overmaade haardt ud fra Landet, og med ftærke Kaft fra de omlig-

gende Fieide; det var uden Tvivl en god Forfigtighed, at katte, i det-^

mindfte eet af Ankrene.

Denne Bugt er vel aaben for Nordlige Vinde, fom fynes at

fkulle factte Soe og Rulling ind, men jeg troer ikke, at det om Som-

meren kan være af nogen Betydenhed. Vinter-Havn er her aldeles ikke.

Bag ved Handels-Hufene falder en færfk Aae ud> hvor man med hoit

Vande kan gaae ind med en ftorBaadj den er meget beqvem for Vand-

fyldning.

Her gives hoit Vande m^ nye og fuld Maanc Kl. 5|, inde i

Fiorden lober Ebben Nord, og Floden Sonder, men uden for er Ebben

N. W. og Floden S. O.

Landbredden her inde i Bugten er grov Gruus og fmaae Rulle-

Steen. Der gives god Leilighed, at udbrede Fifken paa, under dens

Tilvirkning.

KOLGRAVER - FIORD adfkillcs fra Grdnne-Flord ved en Land-

Tunge af I til I Miils Brede. Derfom man ligefrem kan domme efter

Kaar^



Kaarter, og ingen andre hhiderlige locale Omftændigheder finde Sted, faa

har Kolgraver-Fiord Anfeende at være en af de bedfte, om ikke den

allerbedftc Havn, betragtet fem Havn, og uden Tvivl herlig Leilighcd,

endog for Skibe, til at kunne lægge op og overvintre. Her er imid-

lerriu ingen Handelfted. Indfeilingen hertil er meget vanlkclig, overalt,

faafnart man er kommen faa langt ind i Brede ^Bitgten , at man har
•

Længden af Gronne-Ftordi da er her en utallig Mængde Smaae-Oer og

Skiær, deels fynlige og decls blinde; at der horer uden Tvivl noget

Bckiendtfk.ib og megen Agrfomhed til, at befeile denné.

Naar man har faaet Kiending af Seljhiær^ hvoraf noget fces over

Vandet, og gaaer Norden og Olien om famme, da fynes Courfen aaben

efter Kaartct, ned forbi Copaflofier og Odbiarne-Skiær ^ fom og tildcels er

oven Vandet, og hen til j^kur-Eyary en fmuk liden Oe; den er lav paa

Wcft-Enden, men derimod hoi paa den dftre Ende; paa famme er en

Bay, men naar man kommer tværs £ov jlktir-Eyary da ligge nogle Grun-

de imellem denne og Eyar-Odden^ hvoraf Brendebode fkal haves om
Bagbord , og de ovrige om Styrbord. Men for at træflPe med Sikkef-

hed dette Lob, giver Mmor ingen Mærke eller Anviisning, mer« end der,

fom fees af Kaartet, figer og, atj ifald denne Havn {kulde befeiles, var

det hoift nyttigt, om der bleve opfatte nogle Mærker eller Varder for dette

Lob, fom fynes at kunne værebedft paa Selhol-Hukken og Tpzz Aknr^Eyar.

For Skibe, fom komme Wefter fra, at ville gaae Sonden om Sel^

JkiceVi imellem dette og Skarva-Tange, var hoift voveligt, omendfkiont

der kunne være Lob imellem de blinde Skiær, fom der ere ftroede, men
man haver ingen Mærker, til at rette fig efter.

HRAUN-FIORD, fom har fælles Indlob med Kolgraver - Fiord,

er ikke til Befeiling; den falder faa godt fom ganfke tor med lægt Vande.

Bunden paa de flefte Steder er faa bevoxet med Muslinger, at Lagene

.ere mere end een Fod tykke.

CUMBERVOOG har tilforn været et Handelfted, men for nær-

værende Tid bringe Indbyggerne deres Handel til Stikkelsholm eller

Gronm-Fiord. Havnen her er meget liden kan ikkun rumme eet

Skib. I Mundingen af Vaagen, hvor Skibet fkal ligge, er der kun en

KabeU



Kabellængde fra Side til anden ; der bliver 3 Favne Vand med lægt Vande^

der er vel nogen Sand-Bund i Pletter, men tillige iblant ftenigj faa det

bliver nødvendigt at have Boier paa Tougene, at bære dem fra Grun-

den. Uden for Mundingen af Vangen er der 4 til 6 Favne dybt; det

ene Anker maae ftaae uden for Hullet i N. O. fra Skibet, og det andet

ind ad Vaagen, og faa maae der bringes Varp i Land> til at fvinebinde

med, da her ikke er Svaierum for Steen-Grunde paa begge Sider. Et

lidet Skib kan ligge mere inderlig inden for Hukken. Soe kan her ikke

gaae, da de mange uden for liggende Holme og Grunde tage den af.

Filkeriet falder her temmelig godt, ligefom og noget Slagterie.

Der ere tvende Indfeilingcr, den ene er forft ligefom til Kolgra-

ver-Fiorden^ men naar man er pafTeret Odbiarne - Skicer^ da holder man

mere Oftlig, for at gaae Norden om Akiir-Eyar og naar man er tværs

for denne, omtrent i Mill, holdes af iglen, at foge ned imellem J?«/-

Ey og Danjhur^ holdende fig nærmeft den fidfte, fom er ganfke reen

tæt til, da derimod paa henved et par Kabellængder fra Rut-Ey ligger

en flem Steen-Grund,

Oftlige Vinde, fra S. O. t. O. og O. S. O. Nord om, fom for

endeel vilde være imod eller Ikralle, til at indfellc foromtalte Lob, kan

man, naar man forft har Længden og Kiending z£ Hdskudls-Ey ^ benytte fig

af, ved den anden Indfeiling til denne Havn; ved denne har man ifær at tage

fig i Agt for Hiadkbode^ et blindt Skiær, fom ikke fees, undtagen om Soen

bryder derpaa; man holder fig derfor noget nærmere Hdskttlds-Ey ^ der-

imod Stange - Skictr y Gangleifa og Fasjkrudy ere alle, fkiont med hoit

Vatide ikke meget, dog ftedfe til Syne over Vandet.

Havne-Tiden er her, fom ved næft foregaaende er anfort; udenfor

Skiærene fætter Floden S. O. og Ebben N. W., men imellem difTe mangfol-

dige Skiær og Grunde, faaer Strommen ogfaa mange forfkielllge Directioner,

fom det ikke er mueligt, formedelft deres uendelige Forandringer, at angive.

Til STIKKELSHOLM ere der adficUlige Lob, imellem Smaae-

6erne og Skiærene, fom findes mærkede paaKaartet; man kan gaae baa-

de Often og Weflen om Etlid-Ey i
denne liden 6e, der ligner faa at

figQ «n noget fammenboiet Halv-Maane> faaer derved en temmelig god lille

Havfl,



Havn. I Mundingen har den y Favne Vand, og er en god Kabellængde

bred , fiden rummeligere. Inden for er der 3 til 4 Favne Vand med
lavt Vande, Gruus- og Leer-Bund ? dog ikke aldeles fri for Sccen, i

ovrigt ingen blinde Skiær; den Weftre Side er mere fandig, men paa

den anden Side er der derimod mere Rum; Sy-dveftlige Vinde ere de

værftej da de ftaae ind ad Gabet, dog er det ikke at formode > at den

rejfer Soe herinde til nogen Hindring;, det er en fortræffelig Stoppe-

Havn for fmaae Skibe , der vilde foge Stikkelshotm og modte Modvinde.;,

JlJinor figer utrykkclig, for fmaae Skibe , endfkiont efter denne Bcflm-

velfe, fom han giver, fynes den,, i Tamme Tilfælde, at kunne være nyt^

tig endog for ftore Skibe,

I Havnen ved Stikkelshotm cr € til 7 Favne dybt, men den er

ikkun liden , da der ikke vel kan ligge mere end ade Skibe. Det cr

Qn Fifker-Havn, fom tillige kan have noget Slagterie.

Naar man fra Stikkelsholm feer Skib i Farvandet, fom man for-

moder vil derind, pleie Lodfeme at fare over til HdskutdS'Etf y for der-

fra at fee til, at komme om Bord,, men de have kun meget fmaae Jol^

ler, faa de ei kunne gaae langt til Soes; unægtelig var det bedre, om
Beboerne felv af Hoskulds-Ey 0^ Ellids-Ey vare Lodfer,, da bchovede-

Skibene ikke at vente faa længe paa Lods.

Videre Befkrivelfe over Indfeilingen dertil,- end' dér findes paa^

Kaartct, fik Minor ikke Leilighed til at give; det var allerede noget

• feent, nemlig i September, og Veiret var daglig faa uroligt, at han maatte

ophore med Arbeidet, og, man favner derover tillige Overlands Mærkerne

og Toningerne, til at anduve og faae Kiending af dilTc Smaae-Oer og

SkiæEj hvor imellem man videre fkal vcilede fig til Havnen; imidlertid

vil man med klart Veir af Liigklften og Sukkertoppen uden Tvivl have

gode Kiendinger, at foge diffe Yder-Skiær og Oer, og faa fiden fra den

ene veilede fig til den anden,. Men jeg kan ikke her undlade, at yttre

det Onfke, at der maatte træffes Foranftaltning, at paa nogle af Yder-

Oerne, fom her til Fxempel Hoskulds-Ey og Ellids^Ey^ og ligeledes paa

adfkillige andre Steder her i Brede-JBugtent hvor der er en faadan utallig

Mxngde af Skiser og Ocr^ fom dog Soemand^n maac vove fig at anduve,

ifald



ifald han fkal foge Havn, maatte blive opreift nogle kiendeligc og no-

genlunde ftore Varder, var dec ikkan af fammenhobede, men vel ftab-

lede Srene, og med nogen Foranderlighed, enten i Fleerhcd eller i Dan-

nelfe, paa der, n«ar man faae diflc, man da vidfte, hvad Oe det var,

man havde for fig, for videre ac kunne rette fig efter Kaartenie. Hvor

fielden gives der klarr Veir i lisland, at man kan godt fee Overlands

Mærkerne, og hvor let i misligt Veir, at mi^kiende, og tage een liden

Oe eller Skiær for en anden, og da med de bedflc Kaarter at være i

Forlegenhed, eller komme i virkelig Fare.

Uden for de 2de priklede Linier, fom cre trukne (kraae ned ved

det overfte Hiorne af Kaarter, er der ligeledes en Deel Grunde, Skiær,

og Smaae-Oer, men fom ikke fandtes aflagt Paa Minors Tegning, da

han ikke har havt Tid til at udfore det, og ventede ar komme der

næfte Aar igien. Efter nogle Peilinger af hans Journal har jeg aflagt

nogle af dem; de ere derfore ikkun trukne, uden at være befkyggede.

Jeg finder videre anmærket, at omtrent | Mill i N. N. O. r. v,

(r^ EltidS'Ey, ligger et par Smaae-Oer eller Holme; difle have ikke kun-

net komme her paa Pladen.

Dybere inde i Brede-Bngten y inå^n for StikkeIsholm ^ ere der adfkil-^

lige Fiorde og Indbugter, fom maafkee vel og kunde give Havne, men

derhos ere omringede og opfyldte med en utallig Mængde fmaae Oer,

Holme, Skiær og Grunde, faa ingen Skibe nogenfinde foge derop.

Strommene her imellem ere tillige meget ftarrke, og faae faa mange

Sammenfl:6d, Delinger og Directioner, at det paa mange Steder fkal være

vanfkeligt nok at komme frem med Joller, og Umuclighed med Skibe.

Brede^Bugten har, foruden de nu her allerede befkrevne Havne,

ikke flere, fom kunne eller ere blevne befeilede, uden aknzF/atde, hvil-

ken ligger paa den Nordlige Side i Bugten. Minor kom der ikke, og

jeg haver ellers ingen Kaart derover; men da mig af en derpaa befaren

Mand fdlgende Beretning er meddeelt, har jeg troet det her at være

paa fit Sted, at tilfoie den.

-



BESKRIVELSE over FLATOE - HAVN og

ANDUVNINGEN til at befeile den.

Naar man er midt i Aabningcn af Brede-Jinglen ^ da feiks O. t. N.

paa Compaffer, indtil man faaer Fugle-Bierget (22) cn Haandfpags Længde

uden for StikJJcaar (23)3 da feiles Ind paa difls Mærker, til man nærmer

fig Oibiarne-'Skiæry cn liden Oc, fom cr den Weftlige og tillige den

Sydligfte paa den Side af Bugten, deihos er den kicndelig af cn hvid

Sand ved Srrandbreddcn, men man bor ikke komme den nærmere, end

paa en god Qvarr-Miil, da der fkyder et Rev ud fra fammc i S. W.,

og ligeledes ftrækker fig i S. O. ud fra famme Oc et andet Rev> § til

^ Miil udj imellem Ocn og dette Rev er der vel Lobj men fom man

umuclig kan gaae igiennem uden Lods, Man gaaer den mefte Tid uden

om bemeldte lange Rev eller Grund, Med nogen Soegang bryder det

adflcillige Steder derpaa. Mærket for? at man cr fri for denne, Ikal

være Otbianie-Skiær^ til Stikjkaar,

Fra Otbiarne " Skicer og til Fhtoe fkal der omtrent være 2 Mile,

og Courfen O. ^ S. paa Compaflet, men det er et heel vanfkeligt Far-

vand, fom ingen vover at gaae ind uden Lods. Denne pleier at opholde

fig paa Otbiarne-Skiær (fom ellers ikke er beboet, uden det kan vairc

Fifkere, fom opholde fig her i Veir- Tiden), naar der ere Skibe i For-

ventning, af hvilke han bliver betalt, efter den Tid, han har lagt der.

Skulde et Skib komme her anduvende, og ikke faae Lods, ifær med Soe-

Vindi fom ftod ind ad Bagten, da kunde det let blive meget forlegen;

i faa Tilfælde vnr nok det bedfte, om mueligt, at fdgc over til den

Sondre Side af Bugten? faafom til Grbnne^Fiord eller Stikkelshohu

Norden

C22) Fttgle- eHer Staal Bierget er den T^ovåWz^ Huk af Brede - Bugten.

(23) <Jet mindfte man er bekiendt, meget mærkelig og kicndelig Huk,

fom /kal omtrent ligge 3 til 4 Mile inden for Fugle -Bierget y paa famme

Kyft imellem diffe Hukker Ikal Landet have nogen Indbugt.
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Norden om Oibiarne ^ Skiær ^ imellem den og fade Landet, kan

ingen Skibe vove fig til at gaac ind, eller vente at komme igiennem, da

det er aldeles opfyldt med Grunde og Skiær. Hvorvel Flatoe ligger

nogle Mile fra det fafte Land paa begge Sidcrj haver den dog en remme-

lig Handel, da Indbyggerne fare derud, fordi der er langt til de an-

dre Kiobftæderj imellem den og Landet ligger fuldt af fmaae Oer og

Skiær, fom tildeels ere beboede. Havnen er kun liden, og har vel fnæ-

vert Rum til sde Fartoier, Man fvinebindcr ved dertil fatte Skibs-Ringe j

Indfeilingen er lidet knap med viffe Vinde, for Mangel paa Rum til at

fvaie op for det Anker , fom fkal falde; overalt er det ikke raadcligr, at

befeile denne Havn med andre Fartoier end Fifke-Hukkerter og delligefte.

Saaledes, fom i det foregaaende er viift, er da udfort med mue-«.

ligfte Flid og ftrængefte Ndiagtighed, ak det af Mimr efterladte Arbei-

dc; det kunde maafkee i eet elhr andet blevet endnu mere udforlig, og

fuldftændigt, ifald denne brave Mand havde Ievet> og kunnet give Op-

lysninger, ifær da de efterladte Tegninger ere for den ftorfte Deel grovr

tegnede, vel og iblant aldeles utydelige i de fmaae Detailler, Beklagelig

var derfor hans tidlige Ddd, og i Særdeleshed, at Fortfarttelfen af det vig-

tige og nyttige Arbeide derved aldeles blev flandfet. En ftræng Under-

foger, fom alt er anmærket, vilde maaflcee, ved at komme her paa Ky-

ften og i åiffc Havne, finde eet og andet at kunne rette, faafom at Dan-

nelfen af en Oe eller Kyften ikke var faa fkarp og noic contoureret, ja vel

og noget lidet urigtig i Beliggenheden, thi Minor har undertiden brugt

Compalfet til Vinkelmaaling og Pejlinger, og jeg har anforr, hvor misligt det

er, i et Land fom lislandy hvilket og Minor felv adfkillige Gange har

fyntes at bemærke. Imidlertid har jeg, paa de faa Steder jeg i forrige

Aar fik Leilighed at komme, befundet hans Kaart og Befkrivelfer faa

tydelige, at jeg ei troer, at man, ifær med nogen liden Jocal Kundfkab

dertil, behover det meget fuldftændigere; men da der dog lettelig kan

være indJdben een og anden Mangel, udbedes det tienftligen,, at enhver,

fom maatte finde nogle virkelige Rettelfer eller Forbedringer ,, vilde med-

dele det til det Kongelige Soe-Kaarte^ Arkiv.

TIL
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TILLÆG,
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DEN SYDLIGE, SAAVELSOM DEN NORD
WESTLIGE DEEL af IISLAND

MED DERTIL HORENDE
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OM DEN

SYDLIGE KYST af IISLAND,
FRA

OSTRE-HORN, til KAP-REIKIANÆS,
MED DE DER VÆRENDE HAVNE.

*P)en hele Sydlige Kyft ^£lisland har meget faa> og endda ikkun fmaacj

og dertil meget vanfkelige Havne. Det ftore Ocean bryder uhindret

ind imod denne Kyft, og med haard KuUng, af Sydlige Paalands Vinde,

cr det forfærdeligt at være for nær derunder; thi der findes ingen Havne

eller Tilflugts - Steder. Landet - byder ikkun en fkrækkelig Undergang,

derfom man ikke kan fralægge det. Fra iSjlre- og Weflre-Horn^ tvende

Hukker paa den Sydoftlige Side af lisland (24), og til U^eJlman~C)erne er in-

gen Havn; fom bcfeiles eller er bekiendt, at Skibe kunne finde Ankerplads.

(34) Cftre-Horn og Nord efter har Hr. Commandeur-Capitain Wleugel giort

Obfervationer paa ^n Strækning af Kyften op til Borger - Fiorden t
og ti'Iige-

fned opmaalt nogle af de der beliggende Havne) hvilke Kaarter ere udgivne

fra det Kongelige SHe-Kaam-Arkiv i 1785*



WeJ!man ' (!)erne cre nogle fmaae Oer, fom ligge omtrent midt

for den Sondre Side af Jisland; da de ere temmelig hoie og kiendelige,

foge almindelig de Skibe i fom agte fig Wefter paa lisland^ naar Lejlig-

heden tillader det, at tage Kiending af dem, til derefter at rette deres

Beftik og Cours videre.

Mfr. de V^erdun har ved Forbifeiling obfervcret deres Brede og

Længde, tilligemed nogle flere Punkter her paa denne Deel af Kyften;

efter hans Beftemmelfe ligger Oen Portland paa 63° 22' Bråde og 21^

14' Længde (25); en liden hoi og brat Oe, fom ligger imellem Port-

lands-Oe og Weflman-Oerne (hvilken Mfr. de Verdnn har kaldet la Flore)

paa 63° 23' Brede og 21^ 51' Længde. Endelig den af Wejlman-Qernet

fom forekom ham den Midterfie, ligger paa 63^ 10* 30^' Brede og 22*^

47' 50" Længde, og den Nordligfte af dem paa 63^ 22' 30'' og 22^ 43'

Længde. For Landtoninger af ovenflaaende, fee Bladet N. Den fldrfte

af Wejiman-iderm vil kunne fecs henved 7 Mile til Soes.

(25) Alle de her anforte Længder, fom jeg alt har anmjerket, ere beregnede

Weften for Prtm. Varts ligger 10** 16' 15'' Welt for Ktohcnhavns Me-

ridian, London er igien 2^ 20' Weften for Paris t og Pico ip® Weften for

famme.

Om



Om HAVNEN og INDSEILINGEN til WEST-
MAN-OERNR

TVeSTMAN-OFRNE cre ikkun fmaae; de fkal være 14 i Taller

med Oer og Skiær tillammenj hvoraf alene den ftorfte er beboet, og

paa denne er Havnen. Det er et af de Steder, fom Hjns Majeftæt aller-

naadigft, ved den lislandfke Handels Frigivelfci har forundt Kiabftæd-Privi-

legier. Her er en god Fifker-Plads, og har altid havt en temmelig anfeelig

Udforfcl af Fiflce-Varer, foruden noget uldent Gods og videre; fom der er

ingen anden Havn eller Handelfted i Nærheden, forer det Handel med en

Itor Strækning af det fafte Land, endfkiont fommeiider Overfarten fra Lan-

det, fom man regner henved 2 Mile, for Strom og Blæft er befværlig nok;

beklageligt er det desuden, at Havnen her ikke er rummeligere og bedre,

Naar man har Kiending af Wejiman-Cyerne^ med Henfigt ar gaae

dertil, da bringer man dem i N. N. W. holdende midt paa dem 5 naar

man er omtrent ^ Miil derfra, vil man kiendc den ene Oe at blive mær-

kelig ftdrre end de andre; denne er det, paa hvilken Havnen er, lidet

Often for famme ligge et par Oer; den Sydligfte kaldes Biamar-Qe^

og den anden, fom hgger omtrent i N. O. derfra, igien Elå-Oe-y diffe

2de beholder man om Styrbord, og naar man er kommen faa vidt, at

man er xm^Wo-vn Biarnar-(5e og den ftore If^efiman-O e-^ glor man fædvan-

lig Signal efter Lods med Skud tillige, og om han da ikke fees at

komme, maae man dreie til Vinden, for at vente ham; man har intet at

frygte, ved at nærme lig Landet eller Oerne, da der er overalt ganfkc

reent, Lodfen vil da berette, om Fortoinings-Tougene i Havnen ere

udlagte. I manglende Fald kan vel et Fanai, der ikke ftikker dybere

end 9 til 10 Fod, lobe ind paa Sanden, at imidlertid Fortoi-Tougene

faafnart mueligt kunne blive udlagte, og Skibet tilborlig fortoiet, "man

maae ved denne Leilighed iagttage, at det Anker, fom man lader falde,

for man lober ind paa Sanden ,^
ikke kommer til at ftaae under Skiber.

Men fkuldc det være eller true med Kuling af Sydlige eller Oftlige Vinde,

da er det hngt raadcligere at holde Soen, til man fikkert veed, at Hav-

nens Fortoi-Touge erc udlagte.

Mær-

!



Mærkerne for at fcile ind i Havnen ere, naar man er imellem

Weftman-Oerne og Biarnar-Oe y da ftyres lige paa Heima-Klett (26)) om-

trent Nord i, langs med den ftore Oe; man holder dette faa længe, indtil

det halve af Eld-Oeu bliver fkiult af Hukken af Havnen, fem man faaer

om Styrbord, og da holdes af og ftyres omtrent W. N. W. > indcil man

faaer Kirken tæt Sonden for Kiobmandens Fifker-Huus, eller at benævnre

Huk af Havnen og Syd-Hukken ^£ Eld-Oe er over eet; paa dette Mærke

dreies til, og feiles faa nær, indtil man kan, faa at fige, kaftc i Land

med en Steen; her er den rette Ligge-Plads. Tougene maae da være

ftrax om Bord, ellers faaer man at fdge Sanden, fom er ommeldt; det

falder af fig felv, at man forer ikkun fmaae Seil. I Tilfælde, at der

laae allerede et Skib paa Ligge-Pladfen, da nodes man ar foge længere

ind mod Grunden. Det bedfte Sted og dybefte Vande er da mellem

ClemmenS'(5e og det yderfte af den nye Stecn-Molle, et Anker at ftaac uden

for Clemmens"(5e mod opgaaende Grund. Her er god Bund, og man brin-

ger faa er Kabel- eller Svær-Toug i Land i Sandbugren. Om Sommeren

kan et Skib paa g til 9 Fod vel ride af her, dog er Lade-Pladfen bedre.

Et Skib af 9 til 10 Fods Dydgaaende kan komme ind i Havnen

med halv Tid, men de, der flikke dybere, maae iagttage hoit Vande, for

at komme ind, overalt er det ikke Havn for ftore Skibe. Fifke-Huk-

kerter ville altid blive de beqvemmefte. Det er hdit Vande her Kl. j med

Nye og fuld Maane.

Tidlig om Foraaret er det vanfkeligt at befclle Wejlman-Oerne ^ for

den meget Tykning, der da almindelig belægger Over-Landet; vigtigt var

det, at Fortoi-Tougene i Havnen vare betids udlagte, om Skibe fkulde

komme; thi forfcilede et Skib for den Aarfag, at ikke komme ind i et be-

leiligt Oieblik, og faae fig nodr at flikke tilSoes, da kunde der ler blive

tvungen > at holde Soen længe, forinden det fandt Leilighed ai komme
ind igien. Man kan vel gaae imellem fFeftman-Oerne

y dog er det langt

bedre at holde fig uden for famme, da her ere ftærke Stromme, og naar

det blæfer, kobler Soen der imellem overmaade.

Om

(a6) Det er et h^it Field paa den Land-Tunge, fom gior den Nordre Side af

Havnen,



Om OREBAKKE-HAVN og THORLAKS - REHD.

Fra IFeJlman-Oerne paa den ene, og Kap-Reiktanæs paa den anden Side,

lober Landet ind fra hver Side i en temmelig lige Strækning, men f^ia,

at det gior en dyb Bugt, 1 hvis inderfte 0*ebakke ligger. Dette Sted

forer Handel med et (lort Diftrict af Landet, Egnen her omkring er

og temmelig god, men derimod er Havnen overmaade vanfkelig.

Til at fogc eller andiive den, har jeg ikke kunnet, faae nogen ty-

delig Befkrivelfe af fikrc Overlands Mærker, dog forhaabcs denne, af

cn derpaa befaren Mand, givne Anviisning at være nogenledes oply--

fende, endog for Ubekiendte*

Naar man kommer Ofter fra, og er forbi JVeJlman-Qerney foger

man hen, om Vinden tillader det, og holder langs med Landet om Styr-

bord, paa cn Miil ud fra famme; thi der ligge Skiær paa f til ^ Mnl
ud fra langs med Kyften. Courfen falder faaledcs paa det nærmefte

Nord ^ Weft paa Compaffet, og Diftanfen regnes 7 til 8 Miil. Denne

Kyft har vel lavt Underland mod Soen, men den hele Strækning er

ftenig og klippeagtig , indtil man kommer dverfl: op , da faaer man

en Bugt, fom er omtrent 2de Mile bred, hvoraf Strandbredden er graac

Sand, og nu maae man paa Kyften om Styrbord kiende Orebaks Han-

^

dels -Hule. Dette Slags Bygninger ere altid kiendelige fra de lislandfkc

Bayer. Paa den Weftre Side af Bugten er en noget udgaaende Huki

kaldet Thorlaks-Hukken ^ endfkiont ikke meget hoi, er den fteil og klip-

peagtig. Strax inden for famme ftaaer et lislandfk Huus, og har her

ogfaa været en Fifkevirke- Plads for Handel -Stedets Paa denne Bugt,

juft midt imellem Thorlaks - Hufet og Qrebakket gior ifær en Ubekiendt

allerbedft, at ankre paa 18 til 20 Favne; det er vel en for Soe-Vinden

ganfke aabenRehd, man kan og bor derfor ikke forfoie, men da Grun-

den er jcvn og reen, kan man nogenledes ligge her, og maae man des-

uden nodvcndig her forvente Lodfen fra Orebakkej fom kommer, faafnart

H mueligt



mueligt, eftér det fædvanlige Signal; thi det er en ganfke Umuelighed,

at indfeile tWOrbakke uden Lods, og endog maae man oppebie, til Vel-

ret er bcqvemt, og at Soen er ganflce rolig, tilligemed paffe Tiden af

holt Vande, hvilket man vel imellem kan vente en Tid lang paa; thi

man fkal ind af et meget fmalt, og med lavt Vande ikke dybt Lob

mellem Skiærene. I Havnen felv ligger man fvinebunden, hvortil der

ere fatte Skibsringe i Skiærcne, og ved denne Fortoining er der Ingen

Forfigtighed overflodig; thi med Kuling at Soe-Vind eller fvær Sdegang

bryder med hoit Vande Soen over Skiærene, fom ikulde tiene Havnen

til Be/kyttelfe, Hvorfore og denne Havn ikke kan befeiles uden i den

bedfte Aarets Tid , og i Særdeleshed bor man ikke opholde fig her mod

Hoften; thi det er alt for yderlig at vove Skib og Gods; den bor for-

lades endnu i Augufti; imidlertid har denne Havn været aarlig befeilet,

men imellem ere og Skibe tilfatte der. Dybgaaende bor de Skibe ci

heller være, fom komme der; med 15 Fod kan man i hoiefte Spring-

Tid rorc Grunden, fom er ftenig; de bekicndte Fifker-Hukkerter bhve

altid de bedfte Fartoiet) til at befeile denne Havn.

For at anlobe Thortaks-Bugten , naar man Icommcr fra Kap-Reikia-^

næs eller Wefter fra, hvor Lod fen fkal forventes, ifald man vil ind til

Orebakkey fees lettelig, at man fra denne Side ligeledes folger langs Lan-

det, til man er forbi Thorlaks-Hnk, kiender Bugten og Or^^nÅx Handels-

Hufc paa denne Kyft , fom da ere forud , og ankrer , fom forhen er fagt,

indtil videre, midt paa Bugren.

Om



Om GRINDEVIIG.

Imellem Orebakke og Kap-Reikianæs er endnu et Handelstted, kaldet

Grindmigi men fom ogfaa har kun en meget liden og aaben Havn.

Det fkal ligge omtrent halvtredie Miil fra Kap Reikianæs. Naar man

fra denne Huk feiler^angs med Landet, holdende ftedfe omtrent en

Qvart-Miil fra famme, da vil man lettelig kiende Grindeuiig p^^ Handels-

Hufene (27), og paa et humpelagtigt klovet Field, kaldet Torbolle-FieUU

fom ligger dftlig fra diffe; man bliver ved at holde hen med Landet,

indtil man faaej bemeldte Field i Nord, og faa ftyrer man ind der-

H 2 paa

(27) Til Oplysning for Befkrivelfen flf Indfeilii'ngen og Fortoiningen ved Grin-

deviigi bar jeg her tilfb'iet et lidet Kaart, fkiSnl ikkun et Udkaft uden Op*
maaling, hvilket jeg, rilJigemed Forklaringen derovfirj har bekommet af en

Mand, fom haver faret derpaa.



paa, ti! man feer de 2clc Varder a 3) fom flaae Weftcr for Pak-Hufene,

over eet; da holdes dette Mærl;e, og feiks lige ind paa famme, hvilket

vil være N. N. W. ^ W. paa Compafict, indtil man ogfaa faaer de 2de

Nordlige Varder b b. (sg), over eet, og juft i det Oieblik Ikal Ankeret

falde> da det er det enefte Sted, hvor det kan fættes fri for Steen og

ureen Grund. Man bringer ftrax Fortoi-Touge i de Ringe, lom dertil

ere fatte i Skiærene, og naar man har fortoiet, bor Kiobmandens Hufc

haves i Nord, alt paa Compaffet. Denne Havn, om man kan kalde den

faa, er meget god med fralands Vind, men med ftormcnde Veir af Sydoft

og Sydlige Vinde med urolig Soe, er den derimod meget farlig, foni

man let kan fce, thi det ftore Hav bryder her ind imod, og der er lidet

eller intet, der kan afrage, og kunde end Soe -Ankeret holde j ftaaer et

noget dybgaaende Fartoi dog Fare, at hugge i Grunden, da her med

Spring -Tid bliver med lavt Vande ikkun ii til 12 Fod, hvorfore og

dette Sted ikkun kan b^kilcs i Midtfommers og den bedfte Aarets Tid,,

da diffc Vinde, eller i det mindfte ondt Veir deraf fieldcn indtræffer.

Grindeviig blev under den Kongelige Handels Direction ikke bc-

feilet med Skib directe fra Kidbenhavn ^ men med Hukkerter og Jagter

ud fra Havne-Fiordi fom bragde didhen det fornodne, og toge imod de

udgaaendc Varer, der forft i Havne-Fiord bleve indladede til deres Be-

ftemmelfe^i.

Her paa Stedet ere ikke Lodfer, men man kan paa Boefaiid faae

Lods, fom er bekiendt hen

(ag) E>jffe, fom de ftrffx for ommeldre Varder, ere alle ikkun opreifte Stænger

med Tonder paa Endecne-

Om
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OM DEN

NORDWESTLIGE KYST af IISLAND,

OG DE DERVÆRENDE

FIORDE ELLER HAVNK
Jeg kalder de Nordveflltge Horde eller Havne dem, fom findes fra Nord-

Hukken z£ Brede-Bugfen langs Kyftcn om til og Itfe-Fiordeny uden

for denne Deel v£ lislmid er det ftorfte Hav-Fifkeriej hvorfore man og

her, fjerdeles midt og ud paa Sommeren, moder en betydelig Mængde

fremmede Filkere, færdeks Hollændere og Flanderer, fom ligge ude paa

Bar-kerne, og dagligen anlobe diffc her befindende meget beqvemmc

Havne under adfkillige Foregivender,, faafom: for ondt Veir i Soen>

dier Mangel paa Vand , og defligefte.

Difle Havne ere og alle, endikiont de for det meffe ere dybe Fiorde

og have lang Indfeiling, forend man naaer Ankerpladfen , dog temmelig

lette at anduve og lobe ind, for det mindfte man er kiendt, eller har nogca

god Anviisning, Denne hele Strækning af den lislandjke Kyfty faavel

inde i Fiordene felv paa begge Siderne, fom ud imod Havet, ere hoie og

bratte Fieide, fom ftaae temmelig fteilt ned i Soen, og have ikkun paa

faa Steder nogen liden Fod eller Under-Land, faa det ofte fynes, naar

man kommer ind paa Fiordene, fom at man ikke fkulde finde Anker-

plads under faa brat og fteil en Kyft. Men det vife Forfyn har dog

forget herfore, i det at fra Foden af eet eller andet af dilTe Fieide, mere

eller mindre dybt ii>de i Fiordene, og i nogle paa flere Steder, udflcyder

en fmal Land-Tunge , fom danner en naturlig Mole, og hvis Ende boier

med en Krumning,, omtrent fom et Lee-Blad, op imod det inderfte af Fior-

dcn; i de faakdes dannede Bugter er ftedfe god Ankerplads og Rum
for endeel Skibe; diffe naturlige Moler kaldes paa lislandfk Fyre (Ore).

Almindeligen paa een af diffe Land-Tunger, hvor den bedfte Havn er,

ligge Handels -Hufene, da der tillige gierne gives nogen Plads, til at

virke

1



virke Fifken paa. De hole Fieide, under hvilke de ligge, giore ar

man ikke faa let feer dem ved Opfeilingen af Fiordcn; dog, naar man

veed, paa hvilken Side af Fiorden Havnen er, kiendes den let af Han-

dels-Hufene, der altid udmærke fig fra de lislandfke Bayer, Inden for,

i difle fmaae Bugter, ligger man aldeles i Befkydt for al Soe-Gang og

for Soc-Vindene, hvilke desuden fielden kunne blæfe ret haardr ind op ad

Fiorden. Det hænder ofte, i det mindllc om Sommeren, at man kom-

mer anduvende ind i en Fiord med haard Kuling afSoe-Vind, men miar

man er kommen et Stykke inden for, falder det i Stille med eer, og

man faaer Kaft fra alle Sider. Land-Vindene falde derimod meget haar-

de, og med rtærke Kaft fra Fieldene og Klofterne imellem dem; det er

desaarfag meget vigtigt, naar man fciler ind eller ud af diffe Fiorde, at

være overmaade vel klar ved Bram- og Mærfe-Fald; dog kan man have

et temmeligt godt Mærke, om Kaftc-Vindene , {kiont aldrig til troende,

ville være mere eller mindre haarde; thi naar Skyerne, fom drives af

Vindene, ikke dele fig faa meget, og ligge Iværc mod Blergene og ned

paa Siden af dem, da ere Kafte-Vindenc ftærke, men dele de fig i min-

dre Dele, og gaae let over Fiorden, fra den ene til den anden Side, erc

Kaftene fielden faa betydelige.

Uden for Kyften lobcr Ebben langs Landet Nord eller N. O.

paa, og Floden gaaer Syd eller Sydveft paa; det er ellers en almindelig

Regel her, at, endfkiont Strommen er ordentlig, rettende fig efter Ebbe

og Flod, fætter den forfte meget kiendelig ftærkere langs Landet Nord

efter, end Floden bringer Sonder efter, og for hvem der veed, at be-

nytte fig af den rette Tid at vende til og fra Landet, er det meget let

at krydfe fig ifær Nord paa; thi naar Ebben begynder at faac nogen

Kraft, da er det fordeelagtigt at være under Landet, da den med Haftig-

hed fætter Nord efter, men naar det ved Landet er mindre end halvt

Vande, og denne Strom svækkes der, da gaaer den endnu henved 3

Timer fenerc Nord efter, paa 3 til 4 Mile i Farvandet ude fra Landet.

Hoit Vande er med Nye og fuld Maane inden for i Fiordene omtrent

Kl. 6, og har fin ordentlige Tid, faa man for det ovrige kan beregne

den fom iædvanlig.

Imedens



Imedens at den Sydfra kommende Strom lober, da dreicr den fig

om alle de Weftre Hiorner eller Hukker af Fiordene ind efter, og der-

imod under den Oftre Side ud efter, og det modfatte med Norden Vande,

hvilket ved Ind- eller Udfeilingen kan være godt at rette fig efter, for

at holde fig nærmeft til den Side, hvor Strommen i det eene eller andet

Tilfælde cr mceft til Tienefte.

Langs med, men nær Landet, ere der adfkillige Grunde paa en

Snees Favne og mindre, hvor man i Tilfælde med ganfke ftille Veir

kan lade et Stoppe-Anker falde, for ikke at fordrives af Strommen forbi

en Aabning eller Fioid, hvor man vilde ind, da dog ftrax inden for i

Midten af Fiordene felv er ofte meget dybere. DilTe ere de almindc-

hgc Anmærkninger; og nu ville vi ftræbe, faavidt de havende Under-

retninger kunne oplyfe, fpecialiter at befkrive Kyften og hver af Fiordenc>

begyndende fra Fugle-Bierget.

Den Nordligfte Huk af den ftore Brede-Bugty Fugle- eller Staal--

Bierget (29), ligger efter Mfr. de Verduns Obfervation paa 65*^ 31'

10'', og 27° 5' 20'' Weften for Paris. Paa denne udftikker ct lidet

men ubetydeligt Rev. Landet lober derfra til Straimnæs den Sydligfte

Huk af Patrix-Fiord i Nord 38^' Oft r. v., og denne Huk ligger p^a

65^ 39' 40'' Brede, og 26^ 49' 15" Længde; paa denne Strækning af

Landet ere ligefom 3de fmaae Hukker, og tillige 3de kiendelig gule

Sand -Pletter, hvoraf den nærmeft Stratimnæs er ftorft og kiendeligft.

Diffc og flere faadanne Mærker, fom i det folgendc blive anforte, maatte

maaflcee fynes ringe og ubetydelige, men de ere virkelig nyttige, naar man

kommer under Landet, og Taagcn belægger det overfte af Biergene, faa

det ganfke forandrer deres Toninger ogUdfeende, medens det kan være

^anlke klart neden under, hvilket indtræffer meget ofte.

(ap) Mfr. Verdun kalder den Kap-Bard eller Brederviik.



Om PATRIX-FIORD.

Imellem Kap-Straumnæs og Talkna-Biergj fom ligger i Ofter 6^ Nord,

r. V. fra bemeldte Kap-Straimnæs nemlig paa 65° 40' 10'' Brede og 26^

37' 30" Længde, er Indfeilingen til Patrix-Fiord. Havnen i denne

Fiord, fom kaldes Vatn-Eyre^ er om Bagbord eller paa den Oftlige Side

omtrent z\ Miil, i 26 til 27*^ fraOft om til Syd r. v. fra Siraumnæs] man

vil let kiende den udlobende lave Huk, inden for hvilken man ankrer,

lige for Hufene og 2de fmaae Steen-Varder, fom ftaae paa Enden af Hukken.

Fiordcn er aldeles reen, faa man cfrcr Leilighed frit kan krydfi;

den op. Strækningen midt ind ad Fiorden er omtrent S, t. O. paa Com-

paflet. Havne-Tiden er her Kl. 6.

Uden for Kyften fandt jeg i Aaret 1786 Miisviisningen paa det

nsermefte 40°..

Paa denne Havn fkal engang i de ældre Tider ci ftort Skib have

overvintret. Jeg fkulde neppe troe, at det lader fig giore, at over-

vintre i Havnen ved Handel-Stedet, formcdelft at naar den ovenfor

paa Fiorden tillagte lis bryder los, og ved udfaldende Vande kommer i

Drivt, vilde et Skib > fom laae der, uden Tvivl ftaae ftorfte Fare, at lifen

kunde fkrue om det, og meget befkadigc det, ja vel og kafte det paa

Land, thi denne Ankerplads (fom alle af det Slags paa difle Fiorde), er

aaben mod det Ovcrfte eller det Indre af Fiorden. Men i faa Tilfælde

var det uden Tvivl bcdft at lægge op heelt inde i det Inderfte af Bugten,

omtrent i\ Miil hoiere op end Handel-Stedet, lige for en der udfaldende

Strom, hvor der efter Beretning fkal være en fortræffelig og rummelig

Havn, fom midt ude med hoieft Vande har 20 Favne Vand, og endog

tæt til. Landet indtil 13 Favne j her vilde man uden Tvivl ikke have

Hindring af lifen, thi Hav-Iifen kan ikke komme faa dybt ind, og den

lis, fom lægger fig i Fiorden fclv, og fidcn driver ud af famme med
udfaldende Vande, er man faa at fige ovenfor, da man der faaledes er

overft oppe; dette er Slutninger, ,fom noiere local Kiendfkab maatte bc-

ftemme, og fom uden Tvivl fortiener Opmarkfomhedi da her ellers in-
«

gen Vintw-Havn er paa dilTe Fiorde.

Om



Om TALKNA-FIORD eller LUSBAY.

Mcllcm Talkna-Bierg og Syd-Hukken af j^rnar-Fwrdy fom ligger

paa 6$^ 48' 50" Brede og 26^ 38' Længde, er Talkna-F'wrdy hvilken

og kaldes Lusbmjy den gaaer ikke faa dybt ind fom den foregaaende.

Strækningen af d^nne Fiord , er omtrent S. S. O. paa Compaffct; den

egentlige Ankerplads er her om Styrbord eller paa den Weftre Side af

Fiorden; ligeledes inden for en lav udfkydende Huk , fom kaldes SvendS"

Eyre, fom man kan kicnde af de derpaa ftaaende Hufe; man ankrer

der for eet Anker, og forrdier med Touge i Land, da Bugren her ikke

er faa ftor. Man kan og meget vel ankre paa den Oftre Side paa et

par Steder lige ud for Dalene, fom vife fig neden for Fieldene. Denne

Fiord er ligeledes reen overalt, der ere vel nogle blinde Skiær, men

dilTe ligge meget nær under Talkna-Huk,

Om ARNAR-FIORD og HANDELSTEDET
BILDAHL.

Seiler man langs Kyftcn Nord efter, forbi Syd-Hukken 2S Arnar-Fiord^

fom kaldes Kopparnæs ^ da aabner fig denne meget brede og dyb ind-

gaaende Fiord, hvilken omtrent i Aabningen tvært over vil være af 3

Miles Brede, men oppe i Fiorden omtrent paa 5 Mile; fra Indgangen

deler den fig i 2de Dele ved en Land-Tunge, hvoraf Hukken kaldes Sand^

tiasy hvorfore man og ikke fra Soen af kan fee denne Huk, uden i me-

get klart Veir. I den Oftre Arm> og overalt paa den Oftre Side af

Fiorden, komme Skibe ikke, da der ingen gode Ankcrpladfe findes;

Man holder fig derfore langs med Wefter- Landet, fkiont ikke alt for

n«r Kyften. Et lidet Stykke inden for Kopparnæs er der en Rchd el-

ler Ankerplads, lige for en Dal mellem Fieldene; den er let at kiendc,

déels paa Dalen og den fandige Strandbredt fom og ligeledes derpaa>



at der ud for den ligge en Deel lislandlke Bayer famlede; her er godt

at ligge med Sydlige og aflands Vinde; derimod, naar Soe-Vinden kom-

mer, maae man fom fnareft flygte. Men Indleilingen af Fiorden op til

Havnen og Handelftedet felv, fom kaldes Bildaht y er vel henved 5 Mile,

det ligger om Styrbord Side juft tvert over for Sandnæs-Huk, Om der

ere flere Stoppe-Havne mellem Indlobet og Bildahly er mig ikke be-

kiendr, men man kan fikkert med aflands Vind vente at finde Anker-

plads, hvor man feer en Dal ned mod Stranden, fom har en fandig

Strandbred. Skulde Tnage bedække Over-Landet, og man er nær nok,

da kan man godt kiende Kopparnæs y eller Syd-Hukken af Arnar-Fiord^

paa en befynderlig enkelt fmal, og nogle Favne hoi Steen, fom ftaacr

op af Vandet tæt under Hukken«

Om DYRE-FIORa

Vedbliver man at gaae Nord paa, da folger Dyre 'Fiorden næft efter

Arnar "Fiord den er og temmelig bred, og lober henimod 5 Mile ind

i Landet. Omtrent et Par Mile ftrækker den fig S. S. O. og S. O. t.

O.; fiden faaer den adflvillige Bugter. Ret midt for Mundingen er Po-

lens Hoide, efter Mfr. de Verdttn, 66° o' (mueligen, at den kan være

et par Minuter mere Sydlig) og Længden 34'; denne Fiord er med

klart Veir, naar man er ud for fammc, overmaade kiendelig af ade

Bierge inde i Fiorden, fom fra Soen af ligne cjde runde Pyramider, fee

Landtoningen Plade O. (30)

Omtrent i-| Mlil fra Indlobet om Styrbord, eller den Weftre Side>

er en Havn af fammc BefkafFenhed, fom alle de andre i diffe Fiorde;

denne

(30) Ligerom at mdn er lidet længere ude fra Fiorden
, og noget ogfaa i Folge

hvad Compas- Streger man ftaaer, icunde diffe 2de Bierge, fom paa Tonin-

gen ere mæikede h og I, fortone fig aldeles Pyramidalfk, fom en H6cftafc

eller bred Sukkertop.



denne er lige for liokedalen, fom er kiendelig paa en heel Deel Bayer

eller lislandfkc Hule, fom ligge famlede. Pletren eller Dalen, hvor de

ligge, er om Sommeren mærkelig griin. Her lægge fig dc fleftc Skibe,

fom kun komme ind, for at ftoppe en kort Tid. Men det egentlige

Handelfled ligger vel omtrent endnu i\ Miil hoiere oppe i Fiordcn,

under Foden af det Weftlige af de 2de Bierge, fom i Soen fortone fig

fom runde Pyramider, endfkiont dc have en ganfke anden Danncllc,

naar man nærmer fig dem. Havnen ved Handelftedet, fom kaldes Ting-

Fyre, er bedre end ved Hokedaly og man kommer fom ofreft, endflciont

faa hoit oppe i Fiorden, lettere under Seil herfra, baade fordi Land-

Vinden, fom for det meftc blæfer ud af Fiorden, er frilkere der oppe

og lader fig for fornemme, end nede ved HbkedaU hvor Fiorden er

bredere, faa og fordi S tuationen tillader, at kunne lette, naar Vinden

kafter ret fra Ofter, eller nogle Stræger Nordlig igicnnem Ofter, da

man fra Hbkedal, ifald den blæfer noget ftadig, og man ikke faaer andre

Kaft fra Landet, ei kan komme under Seil med Vinde, fom dog ellers

vare gode, til at gaac Fiorden ud med. Det ubehageligfte ved at gaae

op til Handclftedet, er den lange Opfeiling, fom det er overmaade

rart, i det mindfte om Sommeren, at Soe-Vindcn blæfer igiennem. Man

maac krydfe fig op med uendelige mange Slag; formedelft Kaftcvinde fra

alle Sider, kan ofte Forfeilene være bak af een Vind, medens Agier-

Seilene ftaae fulde af en anden. Man har den Fordeel, at Fiorden ikke

alenefte er bred, men reen overalt, dog Ikulde man ikke komme den

Oftre Side alt for nær, ifar i Begyndelfen af Fiorden; thi der langs

med ere nogle blinde Skiær, men fom dog ikke ligge ret langt ud fra

Landet. End mere bor man vogte fig paa begge Siderne, at ikke kom-

me for nær under Kyften, for ikke at falde aldeles i Stille under dc

hoie Fieide, og derved tabe Magten, til at kunne ftyre Skibet. Man

kan i Tilfælde ankre overalt, dog faaer man let uklart Toug ved For-

andringerne af Tiden. Midt i Fiorden haves omtrent nogle og Tyve

Favne; nærmeft over mod den Nordre og Oftre Side er Grunden ftenig.

I z Lige
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Lige over, hvor Ting-Eyre eller Handelftedet er, har denne Fiord

paa den anden Side en ftor Bugt; i famme er og en god Ankerplads,

lige ud for en guul Sand-Kyft. Her foge de Holland/ke Fifke-Hukker-

ter meger, for med Fbben at fætte deres Fartoier for, at giore dem
rene under Vandet. Oven for Handelftedet, oppe i Fjorden, erc der

vel flere Havne og Ankerpladfer, men faa holt op kunne Skibe aldrig

have Anledning at gaae. Vinter- Havn er her aldeles ikke, da Skibene

ftaae Fare at blive knufedc af den lis, fom med udfoldende Strommc
kommer oppe fra Fiorden, og fom ofte Ikruer meget ftærkt.

Breden af Stedet, hvor Handels-Hufene ftaae, har jeg obferverct

6$^ SI' 50'^

Om ONUNDAR - FIORD.

Af Hollænderne bliver den kaldet JFeJl Norder-Fiord, folger Nord pax
næft efter Dt/re -Horden. Den er langt fra hverken faa dyb eller bred

fom den foregaaende. Ved Indfeilingen fynes den endog meget fmal,

formedeift de overmaade hoie Fieide paa begge Sider- den er dog vel

henved ^ Mile bred- Havnen er her om Bagbord eller paa den Oftre
Side, ligeledes bag ved en udfkydende Tunge, fom man kiender paa et

par Hufc, Handelen haver derj den er, fom Havn og fom Fifke-Virke-

Plads, maalkee nok faa god fom Dt/re-Fiorden ; thi Fijfkerne have ikke
faa lajigt at roe ind fra Soen , for at levere deres Fangft, Strax indea
for Mundingen om Styrbord er en meget god Ankerplads, til at ftoppe

med Sydlige Land-Vinde, lige for en fandig Strandbred, hvor over for
der ligge endeel Iislandfl<e Bayer famlede; dette er et meget godt Fi-

fker-Leie, da det ligger Soen faa nær. Fiorden cr reen , man kan frit

krydfe her, og har intet at frygte, undtagen Kafte-Vindene fra Fieldene,

eller at komme for nær under difte,, og falde ganfke i Stille; dog Ikal

den Qftre Side af Fiorden: ci heller være faa reen^ nær under fom den
anden*.

Paa



Paa det Næs eller Strækning af Kyftj fom adflcilter Onundar fra

Dyre-Fiordy fom kan maalkee være ^ Miil fra Aabning til Aabning,

ere der adfkillige Cafcuder eller Vandfald , fom falde ned af Biergene i

Soen, men ifær et temmelig mærkeligt, ftrax forbi Nord -Hukken af

Dyre-FiordeUy fra en gron Klove eller fmal Dal mellem de bratte Fielde,

omendfkiont flige Vand-Fald ville vel findes flere Steder paa Kyften> kan

maafkee diffe, naar Taagen ligger paa Over -Landet, give Anledning til

at flutte, man er her*

Om SUONDAR-FIORD.

Strax videre frem Nord og Ofter efter kommer man til en liden Fiord

kaldet Sudndar-Fiord^ men af Hollænderne jP/Vo/j denne lober mere Ofl:-

lig ind i Landet; her er ingen Handelflcd, imidlertid lobe de uden for

Kyften fifkende fremmede Fartoicr ligefaa vel her ind, fom paa de an-

dre Fiorde, for ondt Veir, Vandfyldning ogdeflige. Jeg har ellers ingen

Underretning om dens BefkafFenhed ; faa meget er mig fagr, at i Ind-

lobct ere et par fmaac blinde Skiær, faa den er vanflcelig at feile ind for

Ubekiendte, og Fiordcn er desuden temmelig flak, faa at den er ikkun

for fmaae Fartoier*

Ont

KYSTEN mellem SUONDAR og IISE- FIORD.

Folgende Kyften videre faaer man forll en liden Bugt eller Viig, kal-

det Kiebleviig. De lislandfke Fiflcer-Baade lande her ofte, naar Vinden

ikke ftaaer fra Havet; thi da falde der ftærke Brændinger, ligeledes i*

Skalaviig y fom er imellem det og Stigafilidy Wefl:hukken af life-Fiorden.

Paa difle Vige eller aabne Rehde kan man vel ligge med Land-Vind,

men maae flygte , faafnart mindfte Soe-Vind kommer , da den giver fvær

Soe ind imod Landet, og intet Fartiii kan bierge fig.

Om



Om IISE-FIORD og det der inde liggende HANDEL-
STED, SKUTULS - FIORD.

iS'aar man fra Længden af Sudndar-Fiorden feller omtrent en Mlil i O.

t* S. paa Compaflec langs Landet, faaer man Aabningen af en ftor Bugt,

fom z£ Hollænderne kaldes Bolk' Bugten] der er i Aabningen vel fuld-

kommen 5 Mile over til den anden Land-Huk; den deler fig iglen i 2de

Hoved-Fiorde, den Oftligfte kaldes ^bkiils-Fiord ^ og den Sydligfte life-

Fiordi denne gaaer dybt ind i Landet. Den Wcftlige Huk, fom man

boier omkring, for at feile ind i denne Fiord, kaldet Stigahlid. Mfr.

Verdun troer; at den ligger paa 66° 8' 15" Brede og 26° 25' Længde,

kan mueligen ligge lidet Nordligere og Oftligercj ifald han ikke egentlig

har peilet den rette Huk, dog er fikkert Feilen ikke af Betydcnhed.

Neden, under Stigahlid ftaaer en mærkelig Klippe op af Vandet, kaldet

Andreas) vil man feile ind til Handclftedct i Jife-Fiordenf holder man

fig, faa meget Vinden tillader 1 altid nærmeft til Styrbords eller den Weftre

Kyft; thi Strommen gaaer paa den Side ftcdfe ind efter; omtrent ix

Miil fra Hukken paa den Weftre Side fees en ftor Dal mellem Flcldene;

ud for denne er en rummelig Viig, fom kaldes Bohmgarviig ^ hvor man

ankrer paa 7, 8 fil 9 Favne Vand god Leer-Bund; her er ret godt at

ligge med Nord-Weft, Weftlige og Sydlige Vinde. Den befoges meget

fom Stoppe-Havn af de HoUand/ke og andre fremmede Fifker-Hukker-

ter, men faafnart Vinden gaaer til Oi\QV og N, O., maae man betids

gaae herfra, da her flet ingen Belkydt er, og Soen ftaaer meget haardt ind.

Fra bemeldte Viig> og ind efter, fees ingen Bugter, forend man faaer

det rette Indlob til life-Fiords Handels-Havn, fom med et andet Navn

kaldes Skutuls-Fiord. Dette er og et af de Steder, fom Hans Majeftæt

fidftleden allcrnaadigft har forunder Kiobftaed- Rettigheder. Her fålder

godt Fifkcrie, og tillige nogen Handel med Kiodvarer; denne Havn

ec beliggwde en god Miil inden for Bolungarviig. Ved Siderne af



den ftaae meget hoie Fieide, men ned mod Soen gaaer noget fladt Land,

lom fkyder ud, og formerer Havnen. Paa det flade Land, na:fl: op til

Fiorden om Styrbords Side af Indfeilingen , ftaaer en liden Kirke med

ct Taarn paa, og et Stykke længer ud paa famme Land fees Handels-

Huicne, hvor der paa et af Pak-Hufene er et lidet Klokke-Taarn , fom

fces, naar man kommer faa vidt ind efter, at man kan fee Bayerne eller

de lislandflce Hufe, fom fl:aae paa Arnarnæs^ det er Hukken, fom ved

Indfeilingen bliver om Bagbord. Her er det Lodfen boer, hvilken kom-

mer om Bord, naar Skibene giore det almindelige Lods -Signal, og er

det ikke raadeligt, at gaae ind uden Lods, da Lobet er meget fmalt, og

har Boininger, Havnen er indelukt og fikker, god Leer-Bund fra 6 til

9 Favne Dybde; imidlertid er den, fom Vinter-Havn, ikke aldeles god.

Et Skib, fom imellem 1785 og 1786 overvintrede der, blev Jule-Aften

af den lis, fom i Havnen var fammenfroflen, i en Storm, med tillige

indfaldende hoit Vande, fkruet temmelig boit op paa Landet; det var

udlolTet og tomt, og derhos var det en befynderlig Lykke, at det kom
paa et godt Sted at ftaae, faa det blev dog, med næften Jigefaa hoit

Vande den folgendc 29de April lykkeligcn vunden af Grunden. Hdiere

oppe ind ad Fiorden ere upaatvivlelig flere gode Havne, men Skibene

have ingen Anledning at gaae der op. Paa den Oftre Side af life-Fior^

den ere der ifær 2de fmaae Fiorde eller Havne, fom man kunde lobe

ind paa, i Tilfælde afModvind eller deslige, men de ere ikke ret kiendte.

lislænderne fige, at de ere rene og gode at ankre paa. Noget ud fra

Kyften og midt ude er life^ Fiorden meget dyb, fra 40 til 60 Favne^

og yderft end mer«, og den er reen og fri for Skiaer overalt.

DifTe ere de Efterretninger over de Sydlige og Nordwefllige

Havne i lisland^ fom endnu ikke ere opmaalte, hvoraf noget lidet er

grundet paa egen Erfaring , og ellers af befarne Soemænds Efterretnin-

ger famlede, fom jeg haver kunnet bekomme det; endflciont dette vel

ikke er aldeles fuldftændigt, kunde det maalkee dog fynes, at jeg har

været noget vidtloftig med dct> fom jeg haver kunnet give; jegonfkede,

at

4



at blive tydelig > hvilket cr vanfkeligt nok, naar man ikke tillige kan

tale til Oinene med et Kaart, var det ikkun et omtrentlig Situations-

Kaart, men dertil har jeg end ikke troet at have tilftrækkende Materia-

lier. Imidlertid forhaaber jeg, at dette, tilligemed de hosfolgende vir-

kelige gode Landtoninger, vil være oplyfende for dem, der endog fom

Ubekiendt ikulde foge nogen af diflfe Havne.
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